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NYHETSBREV 7 

IIOTNET-PROJEKTET 

Det 2-åriga europeiska projekt inom ERASMUS+ 

KA3 – Support for Policy Reform Networks and 

Partnerships of Vocational Education and Training 

(VET) IIoTNet lanserades i oktober 2019 och 

avslutades den 30 oktober 2021.  

IIoTNet-projektet var utformat för att öka 

medvetenheten och bidra till att utveckla 

humankapital, genom höja kompetensen hos och 

omskolning av anställda bland europeiska företag, 

yrkesverksamma och yrkesutbildningsleverantörer . 

Målet var att visa på potentialen hos IloT-tekniker 

och för att visa på deras förmågor. Syftet var att 

skapa ett yrkesutbildningsnätverk med ett 

certifieringssystem för yrkesverksamma, som är 

IIoT-utvecklare eller användare eller säljare, och att 

utbilda dem i att anpassa och anta ett nytt 

gemensamt ramverk för bästa praxis för det 

moderna IIoT-kunnandet. 

 

SPECIFIKA MÅL 

IIoTNet-partnerskapet bestod av 9 organisationer 

från 6 europeiska länder (Bulgarien, Lettland, 

Italien, Sverige, Grekland, Cypern) som 

representerade yrkesutbildning, högre utbildning 

och forskningssektorer, inriktade på: 

• Stödja införandet och integreringen av IIoT-

yrkesutbildning, främja integrationen av 

talangutveckling i samarbete med externa 

intressenter; 

http://www.iiot-network.eu/


 

 
 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication 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. 
 

www.iiot-network.eu 
 

• Skapa hållbara strukturer och IKT-verktyg, som 

möjliggör IIoT-utbildning och samskapande av 

intressenter i talangutveckling; 

• Bygga upp IIoT-yrkesutbildningsleverantörers 

undervisningskapacitet för att leverera innovativ 

utbildning för att bygga upp praktikanters 

anställbarhetsfärdigheter i snabbväxande 

industrisektorer. 

 

UTVECKLADE PRODUKTER 

• Ett nätverk av yrkesutbildningsleverantörer inom 

området IloT-innovation och kunskap genom 

specialiserad onlineplattform för sociala medier för 

förvaltning och drift av IloTNet; 

• IloT Kunskapsorgan 

• IloT-certifieringssystem 

• Onlineverktyg IloT Learning Project Explorer, som 

integrerar karriärvägledning, utbildning och 

mentorskap, spårning av karriärframsteg. 

Två målgrupper kontaktades: 

• Yrkesutbildningsleverantörer och elever, utbildare, 

mentorer och/eller yrkesutbildningsledare 

• Mikroföretag och små och medelstora företag, 

engagerade i IloT-processer och deras ledare och 

personal. 

 

 

 

 

 

 

IPS - Institute for Postgraduate Studies (BG) 

Ιστοσελίδα:  www.unwe.bg 

 

 

ITPIO - Institute For Training Of Personnel In International Organisations 
(BG) 

Ιστοσελίδα: www.itpio.eu 

 

 

PBI - Vocational Education Association (LV) 
Ιστοσελίδα: http://www.europea-latvia.lv 

 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT) 
Ιστοσελίδα: www.tucep.org 

 

 

Halsingland Education Association (SE) 
Ιστοσελίδα: www.hufb.se/ 

 

 

 

AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL) 

Ιστοσελίδα: www.iek-akmi.edu.gr 
 

 

ReadLab - Research Innovation and Development Lab P.C. (EL) 

Ιστοσελίδα: www.read-lab.eu/ 

 

 

DIMITRA - Dimitra Ekpaideftiki Simvouleftiki AE (EL) 
Ιστοσελίδα: www.dimitra.gr 

 

 

CSI - Center for Social Innovation (CY) 
Ιστοσελίδα: www.csicy.com 
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