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Kynning 

Markmið samantektarinnar er að draga fram samræmdar og gildar niðurstöður verkefnisins. 
Leiðarljós í starfsemi samstarfsaðila í DEAL verkefninu er jafnræði og endurspeglast það í 
öllum hliðum verkefnisins, allt frá hugmynd til framleiðslu. Útgangspunktur DEAL verkefnisins 
fellur vel að helstu forgangsverkefnum ESB um stafræna hæfni og félagslega þátttöku, ásamt 
því að takast á við hið mikilvæga markmið: nýsköpun. 
 
Hugmyndina að verkefninu má rekja aftur til ársins 2006, en þá birtist í opinberu tímariti 
Evrópusambandsins umfjöllun um tillögur sem beint var til bæði aðildarríkja og 
framkvæmdastjórnar ESB um meginstrauma, kynningu og verðmætasköpun á landsvísu og á 
vettvangi ESB á skilgreindri lykilhæfni til símenntunar. 
 
Upphaflegi ramminn (uppfærður í maí 2018 að frumkvæði Evrópusambandsins) var ætlaður 
til að leiðbeina stefnumótendum aðildaríkanna betur í:  

• Að skilgreina lykilhæfni sem styrkir borgarana með nýrri færni, þekkingu og viðhorfi og 
stuðlar síðan að nýjum atvinnutækifærum og menningarlegri, efnahagslegri og 
lýðræðislegri þróun samfélaga ESB í heild sinni. 

• Að kveða á um frekari tilvísanir um hvernig hægt sé að styðja við þróun slíkra lykilhæfni 
til símenntunar fyrir alla á sviði virkrar öldrunar og símenntunar - þar á meðal 
almennra borgar, fulltrúa einkageirans, opinbera vinnumiðlana og samfélaga í heild. 

• Að viðhalda umfangsmikilli verðmætasköpun og nýtingu á "símenntunarsjónarmiði 
ESB", sem vissulega tekur mið af fjölbreyttum eiginleikum samfélaga ESB en viðheldur 
samt eins konar samnefnara sem þekkist af stefnumótandi aðilum sem koma að þessu 
sviði. 

 
Lykilhæfni símenntunar er skilgreind sem:   

1. Samskipti á móðurmáli 
2. Samskipti á erlendum tungumálum 
3. Stærðfræðileg hæfni og grunnfærni í vísindum og tækni 
4. Stafræn hæfni 
5. Að læra að læra 
6. Félagsleg og borgaraleg hæfni 
7. Tilfinning fyrir frumkvæði og frumkvöðlastarfi 
8. Menningarleg vitund og tjáning 

 
Atriði nr. 4 og 7 eru þau atriði af þessum lista sem fjallað er sérstaklega um í DEAL verkefninu. 
Skilgreining á þessum tveimur atriðum falla undir sama ramma: 

• Stafræn hæfni felur í sér örugga og gagnrýna notkun upplýsingatækni til vinnu, 
tómstunda og samskipta. Hún er studd af grunnfærni í upplýsingatækni: notkun tölva 
til að sækja, meta, geyma, framleiða, kynna og skiptast á upplýsingum og miðla og taka 
þátt í samstarfi í gegnum internetið. 

• Frumkvæði og frumkvöðlastarf vísar til getu einstaklingsins til að breyta hugmyndum 
í framkvæmd. Frumkvæði og frumkvöðlastarf felur í sér nýsköpun og áhættusækni, 
sem og getu til að skipuleggja og stjórna verkefnum til að ná markmiðum. Þessi 



 

       

 

eiginleikar styrkja einstaklinga í daglegu lífi, bæði heima fyrir, úti í samfélaginu og 
síðast en ekki síst á vinnustaðnum í að vera meðvitaðir um tækifæri sem spretta upp í 
leik og starfi.  

 
Í fræðsluefni DEAL verkefnisins er fjallað um tvo opinbera evrópska hæfniramma um menntun 
og starfsþjálfun. DigComp 2.1 – The Digital Competence Framwork for Citizens (nýjasta 
útgáfan DigComp 2.2. kom út eftir að fræðlsuefnið var búið til), þessi hæfnirammi fjallar um 
stafræna hæfni fyrir alla. Hinn hæfniramminn er EntreComp – The Entrepreneurship 
Competence Framwork og fjallar hann um frumkvöðla og frumkvæði. 
 
Uppbygging þessara ramma er lagskipt (eins og laukur), í tilfelli EntreComp eru 3 svið 
þjálfunar, 15 hæfnisvið (5 fyrir hvert svið þjálfunar), 60 undirhæfnisvið og 8 laga hæfnislíkan 
sem nýtt er fyrir hvert undirhæfnisvið. Sem gerir það að verkum að í EntreComp 
hæfnirammanum eru 442 hæfniviðmið (learning outcomes). DigComp hæfniramminn er líka 
lagskiptur og inni í honum eru 5 skilgreind hæfnisvið: Upplýsinga- og gagnalæsi, Samskipti og 
samstarf, Sköpun stafræns efnis og Umsjón netöryggismála. 
 
Báðir rammarnir voru hafðir til hliðsjónar hjá samstarfsaðilum DEAL verkefnisins í hönnun og 
þróun fræðsluefnisins í verkþætti 3. Það var gert til að tryggja samræmi í gerð fræðsluefnisins.  
Aðalmarkmiðið með gerð fræðsluefnisins var að veita fullorðnu fólki með litla formlega 
menntun aðgang að góðu, sannreyndu og valdeflandi námsefni á stafrænu formi þeim að 
kostnaðarlausu. Fræðsluefnið inniheldur glærupakka, orðalista, dæmisögur og gagnvirkar 
valspurningar í lok hvers kafla.  
 
Allt fræðsluefnið verður aðgengilegt á heimasíðu verkefnisins í a.m.k. 2 ár eftir að verkefninu 
lýkur. 
 
Þessari samantekt í DEAL verkefninu er ætla að veita innsýn til gagnreyndar stefnumótunar á 
sviði fullorðinsfræðslu, stafrænnar færni fullorðinna einstaklinga með litla formlega menntun, 
félagslegrar þátttöku og sjálfsvinnu með áherslu á jákvæða öldrun. Samantektin er því 
leiðarvísir sem upplýsir hagsmunaaðila um virkni fullorðinna einstaklinga með litla formlega 
menntun og nýtir reynslu og niðurstöður verkefnisins fyrir stefnur og starfsvenjur.  
 
DEAL býður upp á fjölþætta aðferðarfræði þar sem boðið er upp á hagnýta þekkingu og 
viðeigandi fræðslutæki til að efla félagslega og efnahagslega valdeflingu fullorðinna 
einstaklinga með litla formlega menntun. Það er ætlun höfunda að þessi samantekt muni ýta 
undir sjálfbærni DEAL verkefnisins en vonir standa til þess að verkefnið og afurðir þess nái 
mikilli útbreiðslu.  
 
 
DEAL verkefnið 
Bakgrunnurinn að DEAL verkefninu er skortur frumkvöðlafærni og stafrænni færni sem 
framkvæmdastjórn ESB hefur tilgreint, tengdar atvinnuleysistölur (sjá hér aða neðan) og 
tækifæri sem felast í stafrænni tækni, einkum á sviði eigins atvinnurekstur – t.d. 
frumkvöðlatækifæri fyrir eldri konur í dreifðum byggðum.  



 

       

 

 
DEAL styður sérstaklega viðkvæma markhópa sem eru að undirbúa sig fyrir óhjákvæmileg 
áhrif stafrænnar væðingar. Ytri áhrif hnattrænna breytinga, svo sem örar tæknibreytingar, 
loftlagsbreytingar og þéttbýlismyndun hafa veruleg áhrif á fyrirtæki, bæði í einstökum ríkjum 
sem og í Evrópu allri.  
 

MARKMIÐ VERKEFNISINS 
Markhópurinn í prófunarhluta verkefnisins samanstendur af að lágmarki 150 einstaklingum í 
lágtekjuhópi, sem búa í dreifbýli og þá helst konum. Markmiðið er að bjóða þessum 
þátttakendum upp á sérhannað fræðslu- og þjálfunarefni til að þeir öðlist þekkingu, færni og 
hæfni til að þróa með sér nauðsynlegt sjálfstraust til að geta nýtt sér starfæna tækni til að 
skapa sér atvinnutækifæri með frumkvöðlafærni. 
 
VERKEFNIÐ 
 

SUNDURLIÐUN Á FJÓRUM VERKHLUTUM VERKEFNISINS 

Verkhluti 1 

Að þróa notendavænan opinn vettvang fyrir námsefni í þeim tilgangi að hýsa fræðslu- og þjálfunaráætlun sem og 
tilheyrandi úrræði til hagsbóta fyrir markhópinn: https://www.projectdeal.eu/ 
 

Verkhluti 2 

Í öðrum verkhluta verkefnisins var unnið að kortlagningu á þróun og eiginleikum silfur hagkerfisins og virkri 
öldrun. Skýrslur samstarfsaðila um núverandi ástand og framtíðar þróun silfraða hagkerfisins og virkrar öldrunar 
munu tryggja notagildi og hagkvæmni fræðsluefnisins til að mæta raunverulegum þörfum notenda. Niðurstöður 
kortlagningarinnar eru aðgengilegar á https://www.projectdeal.eu/mapping.php 
 

Verkhluti 3 

Verkfærakista sem útbúin er í þeim tilgangi að miðla þekkingu, færni og hæfni til markhópsins. Alls eru 52 
námskeið og 52 leiðbeiningar í boði á fjórum tungumálum (13 á hverju tungumáli) með skýringarmyndböndum. 
Yfir 900 notendur hafa nú þegar notað DEAL þjálfunina, 48 dæmisögur eru fáanlegar á fjórum tungumálum (12 á 
hverju tungumáli), 202 orðalistafærslur á fjórum tungumálum og yfir 40.000 einstakar heimsóknir komið á vefsíðu 
verkefnisins hingað til. 
 

Verkhluti 4 

Útbúa Notendahandbók og Samantekt, sem þú ert að lesa núna, til að gera öðrum stofnunum, fyrirtækjum og 
öllum notendum kelift að skilja og notfæra sér niðurstöður verkefnisins. Bæði skjölin eru aðgengileg á: 
https://www.projectdeal.eu/op-manual.php 

 

https://www.projectdeal.eu/
https://www.projectdeal.eu/mapping.php
https://www.projectdeal.eu/op-manual.php


 

       

 

 
 
HELSTU NIÐURSTÖÐUR VERKEFNISINS OG ÁHRIF, í stuttu máli ... 

● Vel heppnuð vinna sem skilað var á réttum tíma og eins og upphaflega var lýst 
● Uppfyllir öll markmið umsóknarinnar  
● Hópur einstaklinga úr markhópi verkefnisins nýtur meiri þekkingar, færni, hæfni og 

sjálfstrausts til að þróa stafrænt frumkvöðlastarf. 
● Viðeigandi fræðslu- og þjálfunaráætlun (á sviði stafræns frumkvöðlastarfs og 

sjálfstæðs fyrirtækjareksturs) sem stendur öllum til boða. 
● Notendahandbók og samantekt sem gerir niðurstöður verkefnisins aðgengilegar til 

frekari notkunar. 
● Lækkun hlutfalls íbúa innan ESB sem búa ekki yfir stafræna færni 
● Hækkun hlutfalls íbúa innan ESB sem hafa stofnað til sjálfstæðs atvinnurekstrar eftir 

að hafa hlotið fræðslu í gegnum menntunar- og þjálfunaráætlunina í DEAL verkefninu. 
 

  



 

       

 

Helstu skilaboðin okkar 
Samstarfsaðilarnir sjö, sem koma frá fimm löndum hafa allir komið að þjálfunarferlinu og 
notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir í þverfaglegu samstarfi. Bæði formlegar og óformlegar 
kennsluaðferðir hafa verið notaðar þar sem áhersla hefur verið lögð á frumkvöðlaumhverfi í 
fullorðinsfræðslu bæði í dreif- og þéttbýli. 
Þó að aðferðarfræðin hafi verið samræmd við innleiðingu þjálfunarinnar í prófunarferlinu 
voru engar skorður settar á samstarfsaðilana varðandi tímasetningar, uppbyggingu og lengd 
þjálfunarinnar. 
 
 

Hver samstarfsaðili safnaði endurgjöf og innsýn nemenda og leiðbeinenda / leiðbeinenda með 
endurgjöf með sniðmáti sem var þróað sem hluti af prufukeyrslunni. Í fínstillingarferlinu 
nýttist endurgjöf frá notendum og leiðbeinendum síðan lokaútgáfuna af verkfærakistuni með 
fræðsluefninu auk þess sem innlegg í IO4 (Operational Manual &Position Paper) fyrir 
notendahandbókina, til að stuðla að upptöku DEAL þjálfunarinnar. 
 
 

NÝSKÖPUN 
DEAL er fyrsta hagnýta þjálfunarúrræðið sem er tilbúið til notkunar og miðar að því að efla 
fullorðna með litla formlega menntun til að auka metnað til frumkvöðlastarfsemi með 
upplýsingatækni og stafrænni menntun. Eins og er eru engin opin fræðsluúrræði með þessum 
áherslum og DEAL mætir þessari fræðsluþörf með nýstárlegum þjálfunartækjum og úrræðum. 
Önnur mikilvæg nýjung felst í því að DEAL er afar hagnýtt, handhægt og tilbúið til notkunar. 
Efnið er ekki eingöngu upplýsandi heldur einnig þroskandi og fræðandi. 
 
 

ÁHRIF 
Verkþáttur 3 (Gerð fræðsluefnis) hefur áhrif innbyrðis og út fyrir samstarfið. Innbyrðis eru 
samstarfsaðilar búnir nýrri og nýstárlegri þjálfunaráætlun, þar á meðal viðbótarúrræðum til 
að þjóna starfsvæði sínu, tengdum aðilum og nemendum betur. Áhrifin út fyrir eru áhrifin á 
markhópana sem tóku þátt í prufukeyrslunni. Þeir voru fyrstir til að njóta góðs af sérsniðnu 
og vönduðu, viðeigandi og notendavænu, þjálfunarefni. Endurgjöf þeirra frá vinnu við 
prufukeyrsluna tryggir gæða efnisins og tryggir að endanlegir notendur geti á nýtt sér opna 
fræðsluvefinn á árangursríkann hátt, án stuðnings s.s. samskipta og leiðsagnar 
kennara/leiðbeinenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 

 
YFIRFÆRANLEIKI 
Verkþáttur 3 hefur töluverða möguleikatil yfirfærlsu þökk sé fjöltyngdu efni þess og þeirri 
staðreynd að það verður fáanlegt á opnum fræðsluvef án takmarkana (án innskráningar) og 
án kostnaðar. Það skiptir líka máli að nefna að:  

1. Úrræði verkefnisins og afrakstur þess er fáanlegur í fjöltyngdri útgáfu, þetta er til að 
auðvelda miðlun og notkun  jafnvel meðal þeirra sem ekki kunna ensku (eins og gæti 
verið þegar um er að ræða fullorðna með litla formlega menntun) 

1. Jafnvel þó að verkefnið sé sérstaklega sniðið að eldra fólki, þá er mögulegt að nýta 
efnið og yfirfæra það innan annarra sviða menntunar og þjálfunar sem miðar að 
mismunandi markhópum (t.d. NEETs, nýútskrifaða og unga upprennandi frumkvöðla 
almennt). Þó er líklegt er að einhverjar fínstillinga sé þörf sem taka tillit til menntunar 
og menningarlegs bakgrunns þátttakenda 

  



 

       

 

Conclusions 
The DEAL Position Paper provides inputs for evidence-based policymaking in the fields of AE, 
Digital Competence for Low Skilled Adults, Social Inclusion, Self-Actualization and Self-
Employability. It is the policy guideline that informs policymakers and stakeholders on the 
intersectional dynamics of low skilled Adults and digital entrepreneurship, translating the 
experiential learning, results and outcomes of the project to inform policy and practice. The 
Position Paper establishes the clear operational and policy nexus between the project and 
public policy agenda setting. 
 
Helstu niðurstöður 
DEAL samantektin veitir að veita innsýn til gagnreyndar stefnumótunar á sviði 
fullorðinsfræðslu, stafrænnar færni fullorðinna einstaklinga með litla formlega menntun, 
félagslegrar þátttöku og sjálfsvinnu og sjálfstætt starfandi. Samantektin upplýsir 
stefnumótendur og hagsmunaaðila um innbyrðis gangverk lágmenntaðra fullorðinna og 
stafræns frumkvöðlastarfs, nýtir reynslu og árangur verkefnisins til að upplýsa um 
stefnumótun og framkvæmd. Samantektin tengir þannig vinnuna og stefnumótunar hins 
opinbera 
 
 
DEAL-verkefnið er afar nýstárlegt þar sem það hefur áhrif á samtengdum sviðum 
fullorðinsfræðslu og stafrænnar frumkvöðlastarfsemi og fellir þau að samþættingu utan 
samstarfsins og eftir að verkefni lýkur. Samantektin staðfestir mikilvægi stafrænnar 
valdeflingar fyrir sjálfseflingu og frumkvöðlastarfsemi fullorðinna. Áhrif verkefnisins verða 
bæði til að efla og búa hagsmunaaðila og stefnumótendur undir að skipuleggja og sýna 
frumkvæði til uppbyggingar á færni ásamt því að móta stefnur byggja á niðurstöðum 
verkefnisins. Samantektin styður við áhrifamátt og sýnileika verkefnisins og viðheldur 
niðurstöðum og árangri DEAL eftir að formlegum verkefnistíma líkur.   
 
 
Í stuttu máli er samantektinni ætlað að vera liður í að stuðla að yfirfærslu og aðlögunarhæfni 
verkefnaniðurstaðna til annarra aðila (bæði í menntun/þjálfun og stefnumótun). Þetta verður 
gert með því að gera niðurstöður verkefnisins aðgengilegar á 4 tungumálum (ensku, íslensku, 
ítölsku og spænsku), öllum opið og ókeypis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 

Að lokum er samantektin lyftistöng fyrir DEAL-verkefnið og leiðir til innleiðingar, ekki aðeins 
út frá sjónarhorni fræðslu, heldur einnig stefnumiðum og starfsháttum. Leitast er við að vera 
hvati til að efla skoðanaskipti um stefnumótun með því að afmarka samhljóm á milli 
fullorðinsfræðslu/fræðslu og stafrænnar valdeflingar. DEAL-verkefnið er svar við helstu 
áherslum EB í stefnumótun, sem varða borgaralega þátttöku, hagkerfi sem virkar fyrir alla og 
undirbýr fólk undir stafræna öld. 
 
 
Síðast en ekki síst er mælt með því að aðilar sem vilja flétta reynslu DEAL-verkefnisins í heild 
sinni inn í vinnu sína, innleiði verkfærið sem er afurð Erasmus+-áætlunarinnar. Reynsla okkar 
af framkvæmd verkefnisins og óformlegt samráð sem við höfðum við hagsmunaaðila 
hagsmunaaðila staðfesti almennan skort á vitund um markvissa menntun og 
þjálfunarmöguleika sem ESB býður upp á. Þeir aðilar sem samstarfaðilar verkefnisins unnu 
með (þ.e. önnur grasrótarsamtök, lítil samvinnufélög stofnuð og starfrækt svæðisbundið) 
þekktu sjaldnast hugtakið „fjármögnun ESB“ og miðstýrðrar Evrópuáætlunar, en ekki 
sérstaklega í tengslum við markmið og uppbyggingu E+-áætlunarinnar.  
 
Síðast en ekki síst er örugglega mælt með markmiðum sem vilja fella reynslu DEAL í heild sinni 
inn í lén sín til að meta og meginstrauma það framtak sem samstarfsaðilar hafa framkvæmt 
sem afurð Erasmus+ áætlunarinnar. Reynsla okkar af framkvæmd verkefnisins, og það 
óformlega samráð sem við áttum við STKH og hagsmunahópa, staðfesti almennt skort á vitund 
um áþreifanlega menntun og þjálfunarmöguleika af ESB-uppruna. Samstarfsaðilar frá 
starfssviðinu (þ.e. önnur grasrótarsamtök, lítil samvinnufélög sem stofnuð voru og starfa á 
staðbundnum vettvangi) þekktu á einhvern hátt hugmyndina um "fjármögnun ESB" og 
miðstýrða Evrópuáætlun, en ekki markmið og uppbyggingu Erasmus+ áætlunarinnar.  
 
Að okkar mati er hér um að ræða skýrt svið stefnumiðaðrar íhlutunar (þ.e. að samþætta og 
virkja tækifæri til að fá aðgang að miðstýrðum áætlunum og alþjóðlegu samstarfi) til þess að 
efla verulega starfsvenjur, verkkunnáttu og sérfræðiþekkingu fagmanna og þjónustuaðila á 
lands- og svæðisvísu. 
 
 
Viðauki 1 – DigComp: The Digital Competence Framework for Citizens 
 

Training areas and related competences 

Training area Competences 

1. Information and data literacy  1.1 Browsing, searching and filtering data, information and digital content  

1.2 Evaluating data, information and digital content  

1.3 Managing data, information and digital content 

 

2. Communication and collaboration 2.1 Interacting through digital technologies 

2.2 Sharing through digital technologies  

2.3 Engaging in citizenship through digital technologies 



 

       

 

2.4 Collaborating through digital technologies 

2.5 Netiquette 

2.6 Managing digital identity 

 

3. Digital content creation 3.1 Developing digital content 

3.2 Integrating and re-elaborating digital content 

3.3 Copyright and licenses 

3.4 Programming 

 

4. Safety 4.1 Protecting devices 

4.2 Protecting personal data and privacy 

4.3 Protecting health and well-being 

4.4 Protecting the environment 

 

5. Problem Solving 5.1 Solving technical problems 

5.2 Identifying needs and technological responses 

5.3 Creatively using digital technologies 

5.4 Identifying digital competence gaps 

 

 

The progression and performance of learners is assessed based on an 8-layer model proposed 
by the framework as key reference to identify key learning outcomes and expected impacts: 
 

Generic progression model 

Proficiency 
level Complexity of tasks Autonomy Cognitive 

domain 

Level 1 Simple task With guidance Remembering  
Level 2 Simple Task Autonomy and with guidance where needed Remembering 
Level 3 Well-defined and routine tasks, straightforward problems On my own Understanding  
Level 4 Tasks, and well-defined and non-routine problems Independent and according to my needs Understanding  
Level 5 Different tasks and problems Guiding others Applying 
Level 6 Most appropriate tasks Able to adapt to others in a complex context Evaluating 
Level 7 Resolve complex problems with limited solutions Integrate to contribute to the professional practice and to guide others Creating 
Level 8 Resolve complex problems with many interacting factors Propose new ideas and processes to the field Creating  

 
  



 

       

 

Viðauki 2 – EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework 
 

Competence (ideas & Opportunities) Hint Description 

1.1 Spotting opportunities 
Use your imagination and abilities to 
identify opportunities for creating 
value 

• Identify and seize opportunities to create value by exploring the social, cultural and economic 
landscape 

• Identify needs and challenges that need to be met 
• Establish new connections and bring together scattered elements of the landscape to create 

opportunities to create value 

1.2 Creativity Develop creative and purposeful ideas 
• Develop several ideas and opportunities to create value including better solutions to existing and new 

challenges 
• Explore and experiment with innovative approaches 
• Combine knowledge and resources to achieve valuable effects 

1.3 Vision Work towards your vision of the 
future 

• Imagine the future 
• Develop a vision to turn ideas into action 
• Visualise future scenarios to help guide effort and action 

1.4 Valuing Idea Make the most of ideas and 
opportunities 

• Judge what value is in social, cultural and economic terms 
• Recognise the potential an idea has for creating value and identify suitable ways of making the most 

out of it 

1.5 Ethical and Sustainable thinking Assess the consequences and impact 
of ideas, opportunities and actions 

• Assess the consequences of ideas that bring value and the effect of entrepreneurial action on the 
target community, the market, society and the environment 

• Reflect on how sustainable long-term social, cultural and economic goals are, and the course of action 
chosen 

• Act responsibly 

 

Competence (RESOURCES) Hint Description 

2.1 Self-awareness and self-efficacy Believing in yourself and keep 
developing 

• Reflect on your needs, aspirations and wants in the short, medium and long term 
• Identify and assess your individual and group strengths and weaknesses 
• Believe in your ability to influence the course of events, despite uncertainty, setbacks and 

temporary failures 

2.2 Motivation and perseverance Stay focused and don’t give up 
• Be determined to turn ideas into action and satisfy your need to achieve 
• Be prepared to be patient and keep trying to achieve your long-term individual or group aims 
• Be resilient under pressure, adversity, and temporary failure 

2.3 Mobilising resources Gather and manage the resources 
you need 

• Get and manage the material, non-material and digital resources needed to turn ideas into action  
• Make the most of limited resources 
• Get and manage the competences needed at any stage, including technical, legal, tax and digital 

competences 

2.4 Financial and Economic literacy Develop financial and economic 
know-how 

• Estimate the cost of turning an idea into a value-creating activity 
• Plan, put in place and evaluate financial decisions over time 
• Manage financing to make sure your value-creating activity can last over the long term 

2.5 Mobilising others Inspire, enthuse and get others on 
board 

• Inspire and enthuse relevant stakeholders 
• Get the support needed to achieve valuable outcomes 
• Demonstrate effective communication, persuasion, negotiation and leadership 

 

Competence (INTO ACTION) Hint Description 

3.1 Taking the initiative Go for it 
• Initiate processes that create value 
• Take up challenges 
• Act and work independently to achieve goals, stick to intentions and carry out planned tasks 

3.2 Planning and Management Priorities, organize and follow-up 
• Set long-, medium- and short-term goals 
• Define priorities and action plans 
• Adapt to unforeseen changes 

3.3 Coping with uncertainty, 
ambiguity & risk 

Make decision dealing with 
uncertainty, ambiguity and risk 

• Make decisions when the result of that decision is uncertain, when the information available is 
partial or ambiguous, or when there is a risk of unintended outcomes 

• Within the value-creating process, include structured ways of testing ideas and prototypes from the 
early stages, to reduce risks of failing 

• Handle fast-moving situations promptly and flexibly 

3.4 Working with others Team up, collaborate and network 
• Work together and co-operate with others to develop ideas and turn them into action 
• Network  
• Solve conflicts and face up to competition positively when necessary 

3.5 Learning through experience Learn by doing 
• Use any initiative for value creation as a learning opportunity 
• Learn with others, including peers and mentors  
• Reflect and learn from both success and failure (your own and other people’s) 
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