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SINTRA PROJEKTI UUDISED
UUDISKIRI nr 4

SINTRA projekt on lõppenud!
SINTRA – jätkusuutlikkuse saavutamine siseettevõtluse 
kaudu. Projekt jõudis lõpuni 2022. aasta augustis pärast 24 kuud 
kestnud katsumusterohket ja huvitavat “teekonda” Erasmus+ 
programmi (KA2: Strateegilised partnerlused täiskasvanuhariduse 
jaoks) raames. SINTRA loodi selleks, et pakkuda tööandjate ja 
töötajate vajadustele kohandatud integreeritud tuge nende 
ettevõtlusega seotud oskuste, pädevuste ja hoiakute arendamiseks 
oma organisatsiooni jätkusuutlikkuse parandamiseks.

Projekti partnerid

Projekti koordinaator: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi, 
Island – www.simenntun.is

APOPSI Information Technology, Consulting and Training Services
SA, Kreeka – www.apopsi.gr

Creatrix ehf, Island – www.creatrix.is

Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Portugal – www.dialogue-
diversity.pt

VE-GO-RA, Horvaatia – www.vegora.hr

Sihtasutus YSBF SA Noored Teaduses ja Ettevõtluses, Eesti — 
www.ysbf.org

Tora Consult Ltd., Bulgaaria – www.toraconsult.com

sintraproject.eu

facebook.com/sintraproject.eu
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Selles uudiskirjas

Projekt Uudised

SINTRA 
lõppkonverents

SIHTRÜHMAD

Projekti  sihtrühmad  on
tööandjad  ja  töötajad
äri-,  tsiviil-  ja  valitsus-
sektorist,  kes  on
huvitatud  oma
organisatsioonide
aktiivsuse
suurendamisest.
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Projekti uudised

"SINTRA e-õppe platvorm" on nüüd kõigile kättesaadav!
SINTRA Kreeka partner APOPSI SA lõpetas projekti e-õppe platvormi, mis pakub igale huvitatud kasutajale
SINTRA  õppekava  teemal  organisatsioonide  keskkonna-,  sotsiaalse  ja  majandusliku  jätkusuutlikkuse
edendamine ettevõtlusesiseseid praktikaid rakendades.

Platvorm sisaldab järgmisi SCORM e-õppe kursusi inglise keeles ja kõigi partnerite keeltes:

Organisatsiooni konteksti ja selle potentsiaali mõistmine jätkusuutlikkusele suunatud arenguks.

Ettevõtlusesiseste algatuste jätkusuutlikkuse mõju esialgne hinnang.

Jätkusuutlikkusele keskendunud innovatsioonivõimaluste ja -väljavaadete tuvastamine, kasutades sise- ja 
väliseid ideeallikaid.

Enda uuenduspotentsiaali hindamine ja „jätkusuutlikkuse väärtuse” lisamine.

Ettevõtlusesiseste ideede eeliste kaitsmine ja koostöö organisatsiooni juhtkonnaga jätkusuutlikkuse 
küsimustes.

Organisatsioonisiseste ettevõtlusmeeskondade moodustamine ja toimimine jätkusuutlikkusele keskendunud 
arenguks.

Iga huvitatud kasutaja saab ise registreeruda ja registreeruda soovitud platvormi 

koolitusmoodulitesse! Platvorm on kättesaadav projekti veebisaidi kaudu: www.sintraproject.eu
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Projekti uudised

Jätkusuutlikkuse avatud innovatsiooni tööriistakomplekt, mis keskendub
ettevõttesisesele ettevõtlusele
SINTRA  Tööriistakomplekti eesmärk  on  tutvustada  tööriistade  komplekti,  mille  abil  saab  hinnata
ettevõttesiseste  ettevõtjate  ettevõtlikkust  ja  valmisolekut  koguda  ettevõttes/organisatsioonis
jätkusuutlikkuse eesmärgil ideid. Need vahendid võivad aidata läheneda innovatsioonile süstemaatilisemalt,
jälgida  edusamme  ja  leida  jätkusuutlikkusele  uusi  lähenemisviise  nii  keskkonna-,  sotsiaalses  kui  ka
majanduslikus kontekstis.

Tööriistakomplekt koosneb:

i. Organisatsiooni/ärimudeli jätkusuutlikkuse hindamise käsiraamat

ii. Juhend talentide kaasamiseks avatud innovatsiooniprojektidesse koostöös siseettevõtjatega

iii. Tööriistakomplekt ettevõtetesiseste ettevõtjate valmisoleku hindamiseks ideede kogumiseks avatud 
innovatsioonitööriistade abil

Kõik eelnev on saadaval projekti kodulehe tulemuste rubriigis siin: https://sintraproject.eu/results/

SINTRA esitles oma tulemusi lõppkonverentsil Islandil!
SINTRA  projekti  lõppkonverents  toimus  Akranesis,  Islandil  23.  augustil  2022,  millele  järgnes  projekti
partnerite kohtumine 24. augustil. SINTRA lõppkonverents äratas laialdast huvi erinevatelt isikutelt Islandilt
ja  Euroopast.  Iga  projektipartner  oli  koostanud  plakatid  SINTRA jätkusuutlikkuse  edendamise  äriideede
kohta oma riigis.

Konverentsi avas Magnus Smari Snorrason võõrustajaorganisatsioonist ja projekti koordinaatorist Simenntun
Vesturlandi,  kes  koos  SINTRA  juhendaja  dr  Audur  H.  Ingolfsdottiriga  ja  SINTRA  osaleja  Margret
Bjornsdottiriga  on  tutvustanud  kuulajatele  projekti  tegevusi  ja  tulemusi.  Konverentsile  järgnesid  kõned
erinevatelt  riiklikelt  ja  rahvusvahelistelt  sidusrühmadelt,  nagu  Kristinn  Arni  Lar  Hrob-jartsson,  Islandi
tegevjuht Running Tide, Aggeliki  Vassiliou Kreekast, Audur Finnbogardottir Kopavoguri vallast, Bragi Por
Svavarsson kohalikust BORGARFJORDURi kõrgkoolist. School ja NYVESTi esimees Gisli Gislason.
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