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ELISA Тренинг Cеминари

Партнери во проектот

ELISA проектот е наменет за мали и средни претпријатија (МСП) во регионот
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Greek Research and Technology Network (GRNET), Greece
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SME Agency – Albania

B

Maкедонска асоцијација за информатички технологии (MASIT),

на Југоисточна Европа, со цел за да им помогне да ги прилагодат е-бизнис
алатките за промоција на своите производи и сервиси и да се здобијат со
пристап до нови пазари. МСП учесници на семинарите на проектот, ќе се
здобијат со знаења за користење на Информатички и комуникациски
технологии и Интернет во нивните дневни операции.

семинарот, секое претпријатие учесник ќе добие сертификат за присуство на

B
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креирање web site)

B
Траење
Почеток 1/10/2005
Крај 31/12/2007

Вовед во e-business (примена на e-комерција, извршување на online
продажба, e-набавки и сл.)
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Претприемништво на Интернет (основање на е-претпријатие, учење

SYSTEMA, Greece
Academy of Sciences of Albania, Institute of Informatics and Applied

Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Македонска академска и

Македонија

На семинарите ќе бидат опфатени следните наслови:
Базични ИТ познавања за бизнис (користење Интернет, e-mail,

DANUBE, Austria

истражувачка мрежа (МАРНет), Македонија

семинарот и соодветни тренинг материјали.
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University of Maribor (U-Maribor), Slovenia

Mathematics (INIMA), Albania

Тренинг семинарите ќе бидат организирани во вкупно траење од 10 часа,
поделени во сесии. Учеството на семинарите е бесплатно. По завршување на

Free University of Berlin (U-Berlin), Germany

University of Belgrade (AMREJ), Serbia
Association for computing, informatics, telecommunications, automation
and management (JURIT), Serbia
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Information Society Technologies Foundation (IST Foundation), Bulgaria
State Agency for Information Technology and Communications (SAITC),
Bulgaria

за web –маркетинг, e-CRM и друго)
Буџет
Вкупен буџет EUR 1.252.223,28
Дел на ERDF EUR 677.100,00
Водечки партнер
Greek Research and Technology Network
(GRNET)
Av. Mesogeion 56
11527 Athens, GREECE
Web Site
www.elisa-project.net
Лице за контакт
Ilias Hatzakis
ELISA Project Manager
Tel: +30 210 7474268
Fax: +30 210 7474490
e-mail: hatzakis@grnet.gr

Маргита Кон-Поповска
tel/fax: +389 2 3121392
e-mail margita@ii.edu.mk

За било какви додатни информации, може да се обратете на контакт лицето

ELISA е проект во рамките на INTERREG IIIB/ CADSES програмата и е кофинансиран 75%

во вашата земја чијашто адреса ќе ја најдете на ELISA web site:

од Европскиот регионален фонд за развој (European Regional Development Fund - ERDF) и

http://www.elisa-project.net/Contact.php?language=en .

25% од националните сретства

mk
www.elisa-project.net

tetraptyxoFUROM.qxp

ELISA
E-учење за подобрување на
пристапот до Информатичко
опшество на мали и средни
претпријатија во подрачјето
на Југо-источна Европа
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ELISA додадена вредност:

Очекувани резултати и ефекти на проектот

ELISA е поддржана со креација на динамичко множество алатки - човечки,
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технички, структурни, организациони – кои може да се користат од креаторите на
политики или други соодветни тела, со цел имплементација на политики кои ќе го
подобрат користењето на ИКТ за локални МСП. Тие алатки се:

B

пристапот до знаење и Информатичко опшество за МСП.
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Забрзување на ИКТ пенетрацијата за МСП за земјите кориснички на
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проектот.
Подобрување на бизнис перформансите со приспособување за

Повеќејазична, високо интерактивна платформа за е-учење

(www.elisa-project.net/moodle): улога на платформата е да обезбеди долготрајна
заедничка кооперативна алатка за перманентно учење и тренинг на локални
МСП.

Подигање на свеста на креаторите на политики за важноста на
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е-бизнис практика.
Прифаќање на е-учење како одржлива тренинг практика.
Подобрување на прекугранична бизнис соработка.
Воспоставување на врски помеѓу академските и бизнис мрежите на
транснационално ниво.

Додатно, препораките на проектот,
know-how и сл. ќе бидат проширени и
во подрачјето на CADSES земји и ќе
бидат достапни за поширока публика.
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За ELISA:

ELISA конзорциум:

Повеќејазична и прифатена е-бизнис тренинг содржина за МСП:
Овој дел од содржината е прилагоден за локални МСП и вклучува секции за
основни ИТ познавања, вовед во е-бизнис, претприемништво
на интернет, on-line тестови, водич за МСП за развој на е-бизнис план и
извештај за локална дигитална економија.
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Целта на проектот ELISA е подобрување на пристапот до знаење и
Информатичко опшество на мали и средни претпријатија (МСП) од
Југо-источна Европа, имено на МСП од земјите кориснички на проектот,
Албанија, Бугарија, Македонија и Србија, низ тесна соработка на академски
и бизнис средини на транснационално ниво.
Задача на проектот ELISA е развој на конкурентноста и е-бизнис практиката
на МСП во ерата на Информатичко општество и глобална дигитална
економија, која силно зависи од продуктивно користење на Информатички и
комуникациски технологии (ИКТ). Пенетрацијата на ИКТ во регионот денес е
мошне ограничена во споредба со Европскиот просек.

ELISA конзорциум е силна и динамичка мрежа на луѓе, која се состои од
универзитети, национални академски и истражувачки межи и претставници на
бизнис организации, која го засилува проектот со следниве фактори:

Тим на тутори: Формиран е тим од 6 тутори со сертификати за завршени
тренинзи во секоја земја учесничка. Со потенцијална имплементација на тренинг
политика (помеѓу друго базирана на искуството за најдобрата практика на
грчкиот проект GOONLINE), овој тим ќе изведе пилот тренинг семинари или ќе
изврши тренинг на тренери за изведба на семинари.
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Динамички извори: изобилен талент, дипломирани студенти со високо
ниво на ИТ-вештини (кои нажалост често го следат феноменот на одлив на
мозоци), брзи академски и истражувачки мрежи, поврзани меѓусебно на
транснационално ниво, кои обезбедуваат можности за употреба на
интерактивни апликации и богати мултимедијални содржини.
Силни врски на партнери од земјите кориснички со владини
организации и креатори на ИТ политики.
Големо искуство во тренинг на МСП (ЕУ-награда за најдобра практика,
GOONLINE инициатива во Грција) и е-учење / е-тренинг системи и методологии.

Теле-семинар концепт и барања. Одржани се семинари на далечина за
ELISA тутори; со употреба на видео-конференција и алатки за е-учење,
поврзани се градовите на Југоисточна Европа (Атина-Белград, Атина-Софија и
тн.), за да се потврди можноста за учење на далечина.

тој е наменет за вашиот е-бизнис know-how

. Е-учењето и телеконференцискиот тренинг е евтин метод
за подобрувањена конкурентноста на вашето претпријатие
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. Прифатете ИКТ во својата секојдневна работа
. Побарајте учество во ELISA тренинг:
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Пилот тренинг семинар за МСП: Тим на тутори ќе одржи 10 часовен
семинар за 30 мали и средни претпријатија по земја учесничка, со што ќе
тестира тренинг методологија и процедури.

. Политиката на земјата се стреми кон развојот на ИКТ во
Југоисточна Европа, проширувајќи ги очекуваните резултати на ELISA
проектот

