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CONTACT US

F O L L O W  U S  O N

F A C E B O O K  A N D  C H E C K

O U R  O N L I N E  P L A T F O R M !

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

riscul șomajului indus de automatizare.

Identificarea unor trasee clare pentru creșterea

șanselor de angajare viitoare ale persoanelor care

riscă pierderea locului de muncă din cauza

automatizării.

Mărirea capacității de inovare în IMM-uri cu cercetare

și dezvoltare slab dezvoltate 

Asigurarea unei  mai bune  înțelegeri  a importanței

inovării de către personalul care nu este implicat în

cercetare și dezvoltare din IMM-uri.

Conștientizarea  proprietarilor, managerilor și

angajaților IMM-urilor  in  legătură  cu  abilitățile
relevante pentru inovare și cum pot fi învățate și

implementate 

Dezvoltarea unei mentalități antreprenoriale și  a unei

deschideri mai mari către inovare în rândul angajaților

IMM-urilor care nu fac parte din personalul R&D 

Mărirea  gradului de  conștientizare  a  angajaților  non-

R&D in  legătură  cu importanta  inovării  si a

competentelor asociate

necesare  dezvoltării  profesionale

si creșterii șanselor de angajare
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Curtea de Arges, Romania
adescdag@gmail.com

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

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

Lappeeranta, Finlanda
daria.podmetina@lut.fi

www.lut.fi/web/en

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

Suceava, Romaânia
projectmanager1@usm.ro

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

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

Viena, Austria
michael@warp-innovation.com

www.warp-innovation.com
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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.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Angajații IMM-urilor

Managerii IMM-urilor

Proprietarii IMM-urilor

Instructorii de formare

profesională 

Instituțiile care creează
politici publice

PE CINE AR TREBUI SĂ
INTERESEZE INCREASE?

INOVAȚIE
AUTOMATIZARE
DURABILITATE

PRINCIPALELE

SUBIECTE

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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