Impulsant l’Ecosistema Emprenedor Innovador en Regions per a Jóvens Emprenedors

(iEER)
iEER és un projecte estrela finançat per Interreg Europe que reuneix 10 regions de tot Europa.
Iniciat per una majoria de regions Emprenedores Europees, iEER aspira a definir itineraris
intel·ligents i solucions per als partícips per a fomentar i orquestrar ecosistemes emprenedors
regionals que recolzen els jóvens emprenedors. El projecte presta especial atenció al suport que
els fons Estructurals Europeus i les autoritats regionals poden oferir per al desenvolupament d’un
ecosistema emprenedor eficient per a jóvens emprenedors.
A través de l’intercanvi de bones pràctiques i aprenentatge entre iguals en 2016-2018, iEER
desenvoluparà mesures eficaces i polítiques regionals per a millorar els ecosistemes emprenedors
regionals per mitjà de la cooperació de la quàdrupla hèlice entre universitats, sectors públic i
privat, així com usuaris finals en les regions partícips. En les 5 jornades d’aprenentatge i 3
conferències obertes poden participar totes les regions europees. Com a producte final iEER
agruparà aquestes experiències conjuntes per a desenvolupar una plataforma d’assessorament i
avaluació que puga facilitar la rèplica de bones pràctiques als ecosistemes emprenedors regionals
per tot Europa.
El projecte treballa estretament amb el Comité de les Regions de la Unió Europea i amb la DG de
Creixement de la Comissió Europea.
Partícips

Pressupost

Consell Regional d’Hèlsinki-Uusimaa i Universitat Laurea de Ciències Aplicades (Hèlsinki-Uusimaa);
Institut de Tecnologia TRALEE (Kerry County), Universitat de Ciències Aplicades Brandenburg (Land
Brandenburg), Autoritat Regional de Marche, Desenvolupament d’Innovació del Nord de França
(Hauts-de-France), Associació del Govern Local d’Irlanda del Nord, Regió de Dinamarca del Sud,
Govern Regional de València, Oficina del Marshal de la Regió de Westpomerania i Regió Oest de
Romania.
€ 2.3 milions (parcialment finançats pel Programa Interreg Europe de la UE)

Duració1.4.2016-31.3.2020
− Fase 1: Aprenentatge Interregional i desenvolupament de plans d’acció local (2 anys)
− Fase 2: Seguiment i implementació dels plans d’acció i recomanacions polítiques (2 anys)

Contacte

Christine Chang, Coordinadora del Partícipe Líder en l’iEER, Consell Regional d’Hèlsinki-Uusimaa
Telèfon: +358 44 353 3014, Adreça electrònica: christine.chang@uudenmaanliitto.fi
Andrina Schroderus, Tècnic de projecte en l’iEER, Consell Regional d’Hèlsinki-Uusimaa
Telèfon: +358 40 183 3858, Adreça electrònica: andrina.schroderus@uudenmaanliitto.fi

