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MAIN OUTCOMES
Tuetaan aikuisia automatisoinnista syntyvien
työllisyysriskien uhan alla,  heidän työllistettävyytensä
lisäämisessä,  sekä  tuetaan alhaisen  T&K-
intensiteetin  pk-yrityksiä  rakentamaan kykyä
innovoida. 
Tarjotaan muille kuin T&K-työntekijöille ymmärrystä
siitä, miten  innovaatioita ja asiaankuuluvia
innovaatiotaitoja voidaan edistää. 
Muiden kuin T&K-työntekijöiden tietoisuuden
lisääminen innovaatioiden ja niihin liittyvien taitojen
merkitykseen  heidän ammatillisen kasvunsa ja
työllistyvyytensä kannalta. 
Kehitetään innovatiivista ja yrittäjähenkistä
ajattelutapaa muun kuin T&K-henkilöstön
keskuudessa. 
Pk-yritysten johtajien tietoisuuden lisääminen
innovaatiokapasiteetin kehittämisen tärkeydestä muun
kuin T&K-henkilöstön keskuudessa,  sekä siitä,  kuinka
integroida heitä innovaatioprosesseihin.
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Curtea de Arges, Romania
adescdag@gmail.com

https://www.facebook.com/ADESCDA/

Rzeszow, Puola
projekty@danmar-computers.com.pl
www.danmar-computers.com.pl/en/ 

Lappeeranta, Suomi
daria.podmetina@lut.fi

www.lut.fi/web/en

Valencia, Espanja
info@valenciainnohub.com
 www.valenciainnohub.com

Suceava, Romania
projectmanager1@usm.ro

http://www.usv.ro/index.php/en

Covilha, Portugali
ewa@ed-knowledgeconsulting.com
www.ed-knowledgeconsulting.com

Vienna, Austria
michael@warp-innovation.com

www.warp-innovation.com
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INCREASE-projekti on
vastauksemme funktioiden automatiso
innista syntyviin työllisyysriskeihin, pk-

yritysten ongelmiin innovatiivisten
ratkaisujen tarjoamisessa, sekä innova

atiostrategian kestävyyden
varmistamisessa.

NÄKEMYKSEMME

Aikuiset, jotka ovat
kiinnostuneita oppimaan
innovaatioista 
Pk-yritysten työntekijät 
Pk-yritysten työnantajat 
Ammatillisen koulutuksen
opettajat

KENEN TULISI

KIINNOSTRUA INCREASE-

PROJEKTISTA?

INNOVAATIO
AUTOMAATIO

KESTÄVÄ KEHITYS

PÄÄAIHEET

MIKSI INCREASE?
Kehittämällä, testaamalla ja toimittamalla
kohdennettuja menetelmiä ja integroituja

digitaalisia online-työkaluja,
tavoitteenamme on lisätä korkealaatuisten

taitojen kehittämisohjelmien tarjontaa
innovaatioalalla, jotka sopivat matalan
koulutuksen omaavien työntekijöiden

yksilöllisiin tarpeisiin, helpottavat heidän
pääsyään ammattitaidon parantamiseen

innovaatioalueilla, sekä lisätä innovaatioky
kyihin liittyviä henkilöstöresursseja.
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