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NASZA WIZJA
Projekt INCREASE to bezpośrednia
reakcja na ryzyko bezrobocia
wynikającego z procesów automatyzacji
oraz przeszkód, jakie napotykają
MŚP. Projekt zapewnia jasne strategie
dla MŚP i pracowników MŚP w celu
zwiększenia ich zdolności innowacyjnych
oraz trwałości i odporności ich
strategii w zakresie innowacji.
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G ÓWNE TEMATY

INNOWACJA
AUTOMATYZACJA
ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

DOCELOWE

ĘDZIA ONLINE

NARZ

Poprzez rozwój, testowanie i wdrażanie
narzędzi i metod online, INCREASE
pomaga zwiększyć możliwości
innowacyjne MŚP. Program jest
dostosowany do potrzeb pracowników
i ułatwia podnoszenie ich kwalifikacji,
a także zwiększa szanse na zatrudnienie
i innowacyjność MŚP.

DLA KOGO JEST
PROJEKT INCREASE?

ŚP
Menadżerów MŚP
Właścicieli MŚP
Pracowników M

Nauczycieli VET
Decydentów

2019-1-RO01-KA204-063804
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy
autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

