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REZULTATE PRINCIPALE
1. Furnizarea unor strategii clare, cu scopul de a reduce
riscul

șomajului indus de automatizare.
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3. Mărirea capacității de inovare în IMM-uri cu cercetare
și dezvoltare slab dezvoltate
4. Asigurarea unei mai bune înțelegeri a importanței
inovării de către personalul care nu este implicat în
cercetare și dezvoltare din IMM-uri.
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in
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cu
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relevante pentru inovare și cum pot fi învățate și
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Ă

VIZIUNEA NOASTR
Proiectul INCREASE oferă un
răspuns direct
la riscul șomajului asociat automatiz
ării și oferă strategii clare pentru
IMM-uri și angajații IMM-urilor,
pentru a-și îmbunătăți capacitățile
de inovare, sustenabilitatea
și calitatea strategiilor lor de inovare.

PRINCIPALELE
SUBIECTE

INOVAȚIE
AUTOMATIZARE
DURABILITATE

INSTRUMENTE
TARGETATE ONLINE
Prin dezvoltarea, testarea și
implementarea instrumentelor și
metodologiilor țintite, INCREASE ajută la
creșterea capacităților de inovare ale
IMM-urilor. Programul este adaptat la
nevoile lucrătorilor și facilitează înălțarea
acestora. Faceți persoanele mai
angajabile și IMM-urile mai inovatoare!
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Angaja ii IMM-urilor
Managerii IMM-urilor
Proprietarii IMM-urilor
Instructorii de formare
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Institu iile care creeaz
politici publice
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