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Tämä on GLOBAL-SPIN –projektin ensimmäinen uutiskirje. Projekti on Erasmus+ - EU:n KA2
Knowledge Alliances (tietoyhteenliittymät) –ohjelman tukema hanke. Projektikonsortio
muodostuu seitsemästä organisaatiosta, jotka edustavat sekä akateemista että
yritysmaailmaa. Projektin koordinaattorina toimii Fundación General Universidad de Granada
Empresa (FGUGREM) Espanjasta.


Projektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisten akateemisten spin-offien kilpailukykyä
tukemalla niitä globalisaation haasteissa. Kehitämme tähän tarkoitukseen innovatiivisen
koulutustyökalun kansainväliseen yrittäjyyteen akateemisten spin-offien johtajille.
Vieraile nettisivuillamme ja lue lisää esitteestä osoitteessa: http://globalspin.eu/



Projekti alkoi tammikuussa 2017.
Ensimmäinen
partnerikokous
pidettiin Espanjassa, Granadassa
3.3.2017. Aloituskokous oli hyvä
keskustelunavaus usealle projektin
avainteemalle ja se toimi lähtöalustana
myös monelle parhaillaan työn alla
olevalle toiminnalle.



Projektin tutkimusosiossa partnerit
osallistuvat neljään päävaiheeseen
GLOBAL-SPIN -projektin aloituskokous Granadassa, 3.3. 2017.
maksimoiden näin sekä kvalitatiivisen
että kvantitatiivisen tutkimusanalyysin.
Tutkimuksen tavoitteena on kerätä oleellista tietoa akateemisten spin-offien
koulutustyökalun kehittämiseen. Tutkimusvaiheet ovat seuraavat:
•
•
•

Vaihe 1: Case-tutkimukset ja kirjoituspöytätutkimus. Tämä vaihe muodostuu
kuudesta case-tutkimuksesta ja yhdestä tutkimusmuistiosta maata kohden.
Vaihe 2: Kysely. Yhteensä 500 vastaajaa täyttää kyselyn, eli 75 maata kohden. Kysely
pohjautuu vaiheen 1 tutkimukseen.
Vaihe 3: Fokus-ryhmät. Fokusryhmiin osallistuu 5 henkilöä maata kohden, eli yhteensä
30 henkilöä. Fokusryhmien tarkoitus on täsmentää aikaisemmin kerättyä tietoa.

•

Vaihe 4: Tutkimusraportti. Viimeinen vaihe muodostuu kuudesta maaraportista ja
yhdestä projektin kokonaisraportista, jossa yhdistetään aiemmissa osioissa saatu tieto.



Projektin nettisivustolta löytyy tietoa projektista ja
viikoittaisia uutisia liittyen Global Spin -projektin
teemoihin. Projektin tulokset tullaan julkaisemaan
projektin
nettisivustolla.
Nettisivusto
on
englanninkielinen, ja sitä pidetään aktiivisesti
päivitettynä.



Projektin levitystoimet ovat myös käynnistyneet.
Levitysmateriaali on valmis kiinnostuneille. Materiaali
sisältää pitkän sekä lyhyen esitteen. Materiaali on
saatavilla pdf-muodossa kuudella partnerikielellä
projektin
nettisivuilla
osoitteessa: http://globalspin.eu/results/



Global Spinin- esite on saatavilla
Vahvistaaksemme toimintojemme vaikuttavuutta,
kuudella eri kielellä.
olemme identifioineet eurooppalaisia sidosryhmiä,
jotka voivat tehdä yhteistyötä Global Spin-projektin kanssa. Nettisivuillamme on
nähtävänä artikkeli kontaktoiduista sidosryhmistä. Tämän yhteistyön on tarkoitus olla
molemminpuolisesti hyödyttävää. Suurimmat hyödyt jotka olemme identifioineet ovat:



•

Tiedottaminen
toiminnoista

•

Tieto parhaista käytännöistä,

•

Yrityksiä
tukevien,
sidosryhmäverkostojen
muodostuminen.

projektin

Global Spin -esitteen levitys yrittäjille suunnatussa workhopissa
Olemme perustaneet Euroopan
Granadan yliopistossa.
tasoisen
monikansallisen
yrittäjien foorumin (Transnational Entrepreneurs Forum (TEF) maksimoidaksemme
yrittäjille verkostoitumisen tuomia hyötyjä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Foorumi
tavoitteena on vaihtaa ajatuksia ja tukea monikansallista liiketoimintakasvua.
This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

