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Семинари за обучение по проекта ELISA

Участници в проекта

Проектът ELISA е насочен към МСП от Югоизточна Европа и целта му е да
Ви помогне при въвеждането на е-бизнес инструменти за представяне и
реклама на Вашите продукти и услуги, както и за навлизането Ви на нови
пазари. Същевременно с това, чрез провежданите семинари, ще Ви
запознаем с информационните и комуникационните технологии, както и с
Интернет дейностите, необходими за Вашата ежедневна работа.
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Продължителността на обучението ще бъде 10 часа (разделено на сесии).
След успешното завършване всяко МСП ще получи сертификат за
участие и комплект учебни материали. Участието в обучението е
безплатно.
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Темите, които обучението включва, са:
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Продължителност на проекта
Начална дата: 1.10.2005 г.
Дата на завършване: 31.12.2007 г.
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Основни ИТ умения за бизнеса (използване на Интернет, електронна
поща, създаване на уебсайт)
Въведение в е-бизнеса (въвеждане на електронна търговия, онлайн
продажби, доставки и др.)
Търговия в Интернет (създаване на е-компания, уеб-маркетинг,
e-CRM и др.)

B

B
B

Гръцка изследователска мрежа (GRNET), Гърция
Берлински свободен университет (U-Berlin), Германия
Университет на Марибор (U-Maribor), Словения
DANUBE, Австрия
SYSTEMA, Гърция
Албанска академия на науките, Институт по информатика и приложна
математика (INIMA), Албания
Агенция за малки и средни предприятия – Албания
Университет „Св. св. Кирил и Методий”, Македонска академична и
изследователска мрежа (MARnet), Македония
Македонска асоциация по информационни технологии (MASIT),
Македония
Белградски университет (AMREJ), Сърбия
Асоциация по информатика, телекомуникации, автоматика и
управление (JURIT), Сърбия
Фондация „Технологии на информационното общество”
(Фондация „ТИО”), България
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
(ДАИТС), България

Бюджет
Общ бюджет на проекта: 1 252 223,28 евро
Финансиране от Европейския фонд за регионално
развитие: 677 100,00 евро
Координатор на проекта
GRNET Гръцка изследователска мрежа
56, Mesogion Av., 11527 Athens, GREECE
Уебсайт
www.elisa-project.net
Лице за контакти:
Ilias Hatzakis
ELISA Project Manager
Tel: +30 210 7474268
Fax: +30 210 7474490
e-mail: hatzakis@grnet.gr
Лица за контакти за България:
Станислава Езекиева - ДАИТС
Тел: +359 2 949 2312
e-mail: s.ezekieva@ict.bg
Филип Иванов – Фондация „ТИО”
Тел: +359 2 949 2300
e-mail: philip@ist.bg

За допълнителна информация можете да се обърнете към лицата за
контакти за България, които можете да намерите на уебсайта на проекта
http://www.elisa-project.net/Contact.php?language=en .

Проектът ELISA се изпълнява в рамките на програмата INTERREG III B/CADSES и за
страните-членки на ЕС от региона се финансира 75% от Европейския фонд за регионално
развитие и 25% с национално финансиране от участващите страни.
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ELISA
Електронно обучение за
повишаване на достъпа на
малките и средните
предприятия (МСП) от
Югоизточна Европа до
достиженията на
Информационното общество
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Принос на ELISA:

Очаквани резултати от проекта

В рамките на проекта е създаден международен екип от професионалисти и
набор от разнообразни инструменти и средства – технически, структурни и
организационни, които в бъдеще да помогнат на политици и институции в
прилагането на стратегии за ускорено въвеждане на ИКТ в МСП. Тези средства
включват:
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Многоезична, интерактивна платформа за електронно обучение
(www.elisa-project.net/moodle). Платформата е съвместно разработено средство,
осигуряващо непрекъснато обучение на МСП в страните бенефициенти в
дългосрочен план;

B
B
B

B

За ELISA:

Партньорите по проект ELISA:

Целта на проекта ELISA е да подпомогне малките и средни предприятия (МСП)
от Югоизточна Европа и по-конкретно от Албания, България, Македония и
Сърбия, в придобиването на знания и подобряването на достъпа им до
Информационното общество, чрез тясно сътрудничество на академичните
общности и бизнес средите на международно ниво.

Партньорите, осъществяващи проекта ELISA, работят като динамично
развиваща се мрежа от професионалисти, включваща университети,
национални изследователски и образователни мрежи и представители на
бизнес организации, които подпомагат развитието на проекта чрез:

Проектът е насочен към развитието на конкурентноспособността и е-бизнес
дейностите на МСП от Югоизточна Европа в ерата на Информационното
общество и глобалната цифрова икономика, което до голяма степен зависи от
широкото използване на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ) в ежедневието. В сравнение с останалите страни от Европейския съюз,
използването на ИКТ в региона е доста ограничено.

Многоезични и специално разработени за всяка държава учебни
материали, насочени към подобряване на ИКТ уменията за бизнес цели.
Материалите са предназначени за МСП и включват: основни ИТ умения,
въведение в е-бизнес, търговия чрез Интернет, онлайн тестове, ръководство за
разработване на е-бизнес план и доклад за развитието на ИКТ в страната;

Формиране на политическо и обществено съзнание относно важността
на осигуряването на достъп на МСП до знания и до постиженията на
Информационното общество;
Ускорено навлизане на ИКТ в малките и средни предприятия от
държавите бенефициенти;
Подобряване дейността на предприятията чрез възприемане на добри
е-бизнес практики;
Въвеждане на електронното обучение като важен елемент от процеса
на обучение;
Подобряване на комуникацията между бизнес организациите на
международно ниво;
Създаване на сътрудничество между академичните
общности и бизнес средите на международно ниво.

В допълнение, резултатите от проекта,
ноу-хау и др. ще бъдат разпространени
в района на CADSES (Central European
Adriatic Danubian South-Eastern European
Space) и ще бъдат общодостъпни.
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Екип от преподаватели. Във всяка страна е създаден екип от 6 обучени
и сертифицирани преподаватели. С оглед бъдещото масово въвеждане на
разработения метод за електронно обучение (базиран на опита и най-добрите
практики на гръцката инициатива GOONLINE), тези екипи ще проведат пилотни
семинари за обучение на МСП и ще обучават други преподаватели;

. Чрез проекта ELISA получавате възможността
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разнообразни ресурси: талантливи и висококвалифицирани ИТ-дипломанти,
които обикновено попадат в явлението „изтичане на мозъци”; високоскоростна
изследователска мрежа, която осигурява сътрудничеството на международно ниво
и предлага възможност за богато мултимедийно съдържание и интерактивни
приложения.
силни връзки между партньорите от страните бенефициенти и правителството
и организациите, свързани с разработването на политики в ИТ сектора.
богат опит в обучението на МСП (Награда на ЕС за най-добра практика на
гръцката инициатива GOONLINE) и във въвеждането на системи и методологии за
електронно обучение.
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Провеждане на теле-семинари. Проведени са няколко семинара за
дистанционно обучение на преподавателите, като за целта бяха изградени
видео-конферентни връзки между няколко европейски градове – АтинаБелград, Атина-София и др. и така бяха демонстрирани преимуществата на
електронното обучение;
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Пилотно обучение на МСП. Екипът от преподаватели ще проведе
пилотен семинар за обучение на 30 МСП от всяка страна, с цел да се
анализира методологията и процеса на обучение.

да внедрите информационните технологии в
ежедневните Ви бизнес дейности;
Чрез участието Ви в обучението по проект ELISA ще
получите е-бизнес „ноу-хау”;
Чрез електронно обучение можете да подобрите
конкурентноспособността на Вашата компания с минимални разходи;
Чрез разработването на проект за национална стратегия и план за
действие ще подпомогнем развитието на ИКТ в Югоизточна Европа;
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