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Despite the unprecedented difficulties that had risen due to the Covid-19 pandemic, the European
Institute for Local Development managed to continue its 2nd ICT Training Hotspot in collaboration
with the Municipality of Metamorfossi, in Attica, Greece. EILD has also moved forward to
implementing the 3rd ICT Training Hotspot in collaboration with the Municipality of Palaio Faliro, in
Attica, Greece. The hotspots are being implemented in the context of the Erasmus+ project E-Design.
In both cases, the participants are receiving free digital skills development courses, in the fields of
web development and internet of things, by specialised trainers. After the completion of the courses,
certificates of attendance will be issued by EILD.
EILD would like to express its gratitude to the municipalities for the great communication so far
and for using their official channels in order to promote the project to all relevant stakeholders.
Combining our actions, we are aiming at realising one of the biggest dissemination campaigns, for
promoting the projects' results and ensuring its sustainability, in both national and european level.
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Παρά τις άνευ προηγουμένου δυσκολίες που είχαν προκύψει λόγω της πανδημίας του Covid-19, το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης κατάφερε να συνεχίσει τα μαθήματα ανάπτυξης ψηφιακών
ικανοτήτων σε συνεργασία με τον Δήμο Μεταμόρφωσης. Το Ινστιτούτο έχει επίσης προχωρήσει στη
διεξαγωγή των μαθημάτων σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Τα μαθήματα υλοποιούνται στο
πλαίσιο του έργου E-Design, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν δωρεάν μαθήματα ανάπτυξης ψηφιακών
ικανοτήτων, στους τομείς της ανάπτυξης ιστού και του διαδικτύου των πραγμάτων, από εξειδικευμένους
εκπαιδευτές. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, θα εκδοθούν και θα χορηγηθούν από το EILD
βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Το EILD θα ήθελε να ευχαριστήσει τους δήμους για την εξαιρετική επικοινωνία μέχρι στιγμής και για τη
χρήση των επίσημων καναλιών επικοινωνίας τους προκειμένου να προωθήσουν το έργο σε όλους τους
σχετικούς ενδιαφερόμενους. Συνδυάζοντας τις δράσεις μας, στοχεύουμε στην πραγματοποίηση μιας από
τις μεγαλύτερες εκστρατείες προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου για τη διασφάλιση της
βιωσιμότητάς του, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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