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A projekt célja és az INNOVA szerepe a projektben: A LEA fő témája oktatástechnológiai
beszerzési hálózat létrehozása, innovatív közbeszerzés alkalmazása mellett. A projekt egyik
legfontosabb célkitűzése az Európai Unió tagállamainak bevonásával egy olyan beszerzői
hálózat kialakítása, amely elhivatott az oktatás technológiai fejlesztések iránt, keresi az
innovációs lehetőségeket, és nyitott más országok jó gyakorlatainak megismerésére, valamint
intenzív és aktív párbeszéden keresztül az akadályok, valamint a megoldási javaslatok
megvitatására.
A LEA projekt a beszerzői hálózat létrehozásán keresztül szeretné támogatni az Európai Unió
tagállamainak együttműködését az oktatási technológiák modernizálásában annak érdekében,
hogy a közös célkitűzést a korai iskolaelhagyók arányának csökkentésére vonatkozóan is el
tudják érni. Az együttműködésnek számos előnyös oldala van, többek között az is, hogy nagyobb
befolyást tud a piacra, a kínálati oldalra gyakorolni több szereplő együttes összefogása, mint az
egyes szereplők külön-külön. Éppen ezért a konzorcium úgy gondolja, a közös/hasonló
problémák, oktatási és döntéshozatali rendszerek feltárásával a tagállamok információt
gyűjthetnek az együttműködési lehetőségekről, amelyeket nemcsak a személyre szabott tanulási
terek innovatív közbeszerzésében, de a későbbiekben a további oktatási fejlesztések során is
alkalmazni tudnak.
A LEA projektben eddig felmérésre kerültek a beszerző országok pedagógusainak, diákjainak
igényei az IKT által támogatott oktatás területén, elkészült az Európai Unió összes tagállamát
magában foglaló, az oktatástechnológiai beszerzések szabályait, gyakorlatát bemutató tanulmány,
valamint a kínálati oldallal való kapcsolattartás érdekében a LEA projekt részt vett 2019
januárjában a Londonban megrendezett BETT Show-n. Ezen kívül benyújtásra került a PPI
projekt előkészítéseként egy, a megvalósításra vonatkozó pályázat is PLEASE PPI néven. Az
INNOVA olyan fontos feladatokat látott el a megvalósítás során, mint az oktatástechnológiai
eszközök piacán a keresleti oldal elemzése és bemutatása. Ezen belül feltérképezzük és
bemutattuk az Európai Unió tagállamainak beszerzési rendszerét, gyakorlatát az oktatáshoz
szükséges eszközök tekintetében. A tanulmány adataira építve és azt kiegészítve „Országprofil
kártyák” készülnek az oktatástechnológiai beszerzések vonatkozásában.
Megvalósítási időszak: 2018.03.01 – 2020.02.29. (hosszabbítás várható)

Projekt partnerek:
1. University of Jyväskylä (FI) – konzorcium vezető
2. INOVA+ - Innovation Services, SA (PT)
3. Halmstads Kommun (SE)
4. E.N.T.E.R. GMBH (AT)
5. OULUN YLIOPISTO (FI)
6. KONNEVEDEN KUNTA (FI)
7. Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt (RSA) (DE)
8. OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG (DE)
9. GOTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFORBUND (SE)
10. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (DE)
11. SARA BEDIN (IT)
12. STARTUP EUROPE REGIONS NETWORK (SERN) (BE)
13. AYUNTAMIENTO DE VILADECANS (ES)
14. COMUNE DI TORINO (IT)
15. MUNICIPIO DE BRAGA (PT)
16. INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Ltd.
(HU)
17. EU PROJEKTKONSULT ELLINOR WALLIN AB (SE)
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