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Οι περιοχές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014-2020 χαρακτηρίζονται από υψηλά
ποσοστά ανεργίας και χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Την ίδια στιγμή, η
αύξηση της απασχόλησης παρεμποδίζεται από τη χαμηλή διείσδυση της ψηφιακής καινοτομίας στις
Μεσογειακές περιοχές, γεγονός που δυσχεραίνει την ικανότητα των μικρών επιχειρήσεων να έχουν
πρόσβαση σε τεχνογνωσία ή σε επιχειρηματικά κεφάλαια για καινοτομία. Με στόχο την παροχή
κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες σε γυναίκες και την παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με ψηφιακά
εργαλεία σε επιχειρηματίες, το έργο INTERNISA συνδυάζει την κατάρτιση στον ψηφιακό τομέα με την
επαγγελματική αποκατάσταση στον αγροδιατροφικό, τον κλωστοϋφαντουργικό, τον τουριστικό και
τον χρηματοοικονομικό τομέα. Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο INTERNISA αναπτύσσει
διαδικτυακές και δια ζώσης υπηρεσίες που απευθύνονται σε γυναίκες και εργοδότες, παρέχοντας
προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής καθοδήγησης. 
Οι δραστηριότητες του έργου INTERNISA περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που σχετίζονται με την
αντιστοίχιση της ζήτησης με την προσφορά στην αγορά εργασίας, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του έργου, καθώς και με τη διοργάνωση των  “Job Fairs”. Σκοπός όλων των παραπάνω 
 είναι η μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ γυναικών που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεων που
αναζητούν καταρτισμένο προσωπικό.

Να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα και να παρέχει χρήσιμες
ψηφιακές δεξιότητες στις Μεσογειακές περιοχές μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου συνεργιών και
μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα φέρνει πιο κοντά τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά
εργασίας. παρέχοντας στις γυναίκες ψηφιακές δεξιότητες, και επαγγελματική κατάρτιση στον
αγροδιατροφικό, τον χρηματοοικονομικό, τον κλωστοϋφαντουργικό και τον τουριστικό τομέα.

Ακρωνύμιο Έργου: INTERNISA
Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά
ειδικευμένων γυναικών των περιοχών ENICBC MED μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς,
στην αγορά εργασίας.
Θεματικός Στόχος: A.3 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας, κυρίως
των νέων και των γυναικών (Προώθηση της οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης).
Προτεραιότητα: A.3.1 - Παροχή δεξιοτήτων που αναζητά η αγορά εργασίας στους νέους, και ειδικά σε
εκείνους που ανήκουν στην κατηγορία NEETS-Νοt in Employment, Education or Training (που δεν
εργάζονται, ούτε εκπαιδεύονται ούτε καταρτίζονται) και στις γυναίκες. 
Χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Λίβανος και Τυνησία.

1.000 γυναίκες και NEETs με δωρεάν πρόσβαση σε μηχανισμούς κατάρτισης στις ψηφιακές
δεξιότητες 
800 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό, τουριστικό,
κλωστοϋφαντουργικό και χρηματοοικονομικό τομέα 
50 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, με γνώσεις σε πολιτικές για την ψηφιοποίηση και για
την ενδυνάμωση των γυναικών

Κατά τη διάρκεια του έργου, το δίκτυο INTERNISA θα προωθήσει την πρόσληψη 400 γυναικών,
που θα έχουν καταρτιστεί σε ψηφιακές δεξιότητες, σε βραχυπρόθεσμες θέσεις εργασίας και
πρακτικής άσκησης, αλλά και σε μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Στόχος του INTERNISA είναι να παρέχει έναν απλό και βιώσιμο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει
ότι οι επιχειρηματίες, οι γυναίκες και οι δημόσιες αρχές θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε
κατάρτιση και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Σκοπός του έργου INTERNISA

Εταίροι Χώρες Τεχνικά Παραδοτέα

Οι δημόσιες αρχές, μέσω εκπαιδευτικών πακέτων κατάρτισης και σεμιναρίων, θα παρέχουν στα
μέλη τους τεχνογνωσία σχετικά με την εφαρμογή ορθών πολιτικών για την προώθηση της
απασχόλησης των γυναικών και της ψηφιοποίησης. Η ανάπτυξη διαδικτυακών και δια ζώσης
προγραμμάτων και εργαλείων κατάρτισης θα διευκολύνει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Τέλος, το έργο INTERNISA θα αναπτύξει μια σειρά
πολιτικών για την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των γυναικών μέσω
κατάρτισής τους στις ψηφιακές δεξιότητες

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Συνεισφορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERNISA

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ INTERNISA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ INTERNISA
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ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ;

ΤΟ ΕΡΓΟ INTERNISA ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
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Διαδικτυακή Πλατφόρμα και αντίστοιχη
Εφαρμογή για Κινητά, που θα περιλαμβάνουν
έναν μηχανισμό αντιστοίχισης ζήτησης και
προσφοράς στην αγορά εργασίας 
(https://www.internisa.tech/en/)

Σετ Εκπαιδευτικού Υλικού
κατάρτισης (δια ζώσης ή/και
διαδικτυακά) στις ψηφιακές
δεξιότητες και καινοτομίες

Σημείο Πληροφόρησης, ανά χώρα,
για πρόσβαση σε δια ζώσης
συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Προσλήψεις Γυναικών οι οποίες θα έχουν
καταρτιστεί στις ψηφιακές δεξιότητες
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