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εκδηλωσεισ διαδοσησ

Τους τελευταίους μήνες, οι
εταίροι του έργου
πραγματοποίησαν τις
εκδηλώσεις διάδοσης του
έργου στις χώρες τους,
όπου περισσότεροι από 50
άνθρωποι ανά εταίρο
έμαθαν, με επιτυχία, για το
έργο.
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Η 5Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του έργου Start Up for
Development πραγματοποιήθηκε στο Καστεγιόν της Ισπανίας
τον Οκτώβριο. Οι εταίροι από την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την
Πολωνία και την Τουρκία συναντήθηκαν πρόσωπο με
πρόσωπο, ενώ οι εταίροι από την Ελλάδα παρακολούθησαν
τη συνάντηση διαδικτυακά.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση των
τελευταίων εργασιών του έργου, με έμφαση στην 6η
ενότητα – Έξυπνη Οικονομία. Συνολικά, η κοινοπραξία του
έργου έχει αναπτύξει 6 ενότητες:

Έξυπνες πόλεις

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Έξυπνο Περιβάλλον

Έξυπνη Μετακίνηση

Έξυπνος Τρόπος Ζωής

Έξυπνη Οικονομία

Τους τελευταίους μήνες κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για
την ανάπτυξη του υλικού εκπαίδευσης, δραστηριότητες
συνδεδεμένες με την έκτη ενότητα. 
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Εγγραφείτε στην πλατφόρμα για να έχετε πρόσβαση σε 
όλο το υλικό, στις διαθέσιμες γλώσσες https://moodle.startuperasmus.eu/
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Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στο Κοτζαέλι τον
Δεκέμβριο του 2022 με την παρουσία όλων των εταίρων.. Η πρώτη μέρα της συνάντησης
περιελάμβανε πολιτιστικές επισκέψεις και έξυπνα παραδείγματα στη πόλη. Η δεύτερη μέρα
της συνάντησης επικεντρώθηκε στο κλείσιμο των εργασιών και στην παρουσίαση των
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από κάθε εταίρο, καθώς και στην παρουσίαση
σχετικά με τη βιωσιμότητα των εκδηλώσεων διάδοσης του έργου για το έργο.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
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