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Tervetuloa

Ihmiset projektin takana

Pk-yritysten oppimisvarojen valjastaminen

Projektipartnerit

SYNERGY projekti on B2B aloite, jonka tarkoituksena on auttaa
yritysten omistajia verkostoitumaan keskenään ja näin luoda
arvokkaita ja laadukkaita pitkäaikaisia suhteita. Sosiaalisia
verkostoja hyödyntämällä SYNERGY kokoaa yhteen yritysten
omistajat, kouluttajat, ohjaajat ja yritysten tukiorganisaatiot
edistääkseen oppimisen kulttuuria mikroyrityssektorilla tukien
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

SYNERGY projektista vastaa seitsemän organisaatiota ympäri
Eurooppaa; Irlanti, Italia, Romania, Kypros, Kreikka, Saksa ja
Suomi.

Kuullen pienten yritysten omistajia ympäri Eurooppaa, projektitiimi
aikoo;
• Kehittää sarjan tiiviitä oppimissisältöjä
• Tarjota vapaasti käytettäviä informaatioresursseja ja
työkaluja
• Helpottaa verkossa verkostoitumista ja mentorointia,
osoittaa mikro- ja pk-yrityssektorin koulutustarpeet.
Kaikenkaikkiaan SYNERGY pyrkii minimoimaan yritysten
epäonnistumisia, vahvistamaan toimintavalmiuksia sekä
pääsemään käsiksi eurooppalaisten yritysten omistajien
runsaaseen tietotaitoon ja asiantuntemukseen.
SYNERGY projekti aloitettiin syyskuussa 2014 ja se jatkuu vuoden
2016 elokuun loppuun.
SYNERGY projektia rahoittaa the Irish National Agency, Léargas,
Erasmus+ ohjelman kautta.

Ensimmäinen projektikokous pidettiin Campobassossa, Italiassa.
Projektipartnerit työskentelevät paikallisesti mikroyritysten
omistajien ja ammatillisen koulutuksen ammattilaisten kanssa
muovaten, vaikuttaen ja ohjaten projektin kehitystyötä.
Tietoa partnereista löytyy sivulta: www.projectsynergy.eu

Projektin tutkimustulokset
Pk-yritysten ja ammatillisen koulutuksen
kestävää verkottumista
Joulukuun 2014 ja helmikuun 2015 välillä projektipartnerit
suorittivat yleiseurooppalaisen auditoinnin 132 yritysomistajalle,
joista 84.8% oli alle 10 työntekijän mikroyrityksiä.
Keskeiset löydökset
• Auditoiduista 132 mikroyrityksen omistajista, noin 53.16%
oli osallistunut jonkin tyyppiseen liiketoiminnan johtamiseen
liittyvään ammatilliseen koulutukseen.
• Yleisimmät suoritetut koulutukset liittyivät liikkeenjohdon,
tietotekniikan, markkinoinnin ja viestinnän aloille.
• Koulutus oli tyypillisesti luokkahuone- tai
tiimityöskentelytyyppistä.
• Keskimäärin 54% mikroyritysten omistajista on jakanut
organisoidusti taitojaan, kokemuksiaan ja asiantuntijuuttaan
toisten kanssa (23% Saksa - 85.7% Italia)
• Suurimmat esteet koulutukselle olivat kustannukset,
koulutuksen merkityksellisyys ja sijainti sekä koulutuksen
kesto, luokkakoko ja käytetyt metodit.
• Koulutuksen optimaalisin aika oli yhdestä kolmeen tuntiin
viikossa, johon yritysten omistajat halusivat sitoutua.
• Menestyvän yrityksen ensisijaisia koulutusteemoja olivat
johtaminen, markkinointi, viestintä & tiimityöskentely ja
neuvottelu
• 81% yritysomistajista olivat valmiita jakamaan tietoa ja
taitoja muiden kanssa.

Tietoa jakamassa!
SYNERGY –keskustelun käynnistäminen
Ensimmäinen SYNERGY yleisötapahtuma järjestettiin
Paderbornissa, Saksassa 26.3.2015, jossa jaettiin tutkimustuloksia
ja hahmoteltiin projektin keskeisiä kehitysnäkökohtia 47
yritysomistajan, ammatillinen koulutuksen opiskelijan ja ohjaajan,
projektipäällikön sekä paikallisen yritysjärjestön kanssa. Kopiot
kaikista esityksistä ja tapahtumaraporteista ovat saatavilla projektin
nettisivuilla www.projectsynergy.eu.

Koko versio auditointiraporttien tiivistelmästä on luettavissa
osoitteessa: www.projectsynergy.eu
Seuraa meitä Facebookissa tai

LinkedInissä

