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INnovation Capacity building foR
EnhAncing Sustainable growth and
Employability
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Proiectul INCREASE a început!

Proiectul INCREASE își propune să ofere un
răspuns direct riscurilor de șomaj induse de
automatizare. Acesta va oferi strategii clare
managerilor și angajaților IMM-urilor, pentru
îmbunătățirea capacităților de inovare,
sustenabilitatea și rezistența strategiilor lor
de inovare.
Parteneriatul internațional al proiectului
INCREASE se alătură universităților și
companiilor din Europa: România, Finlanda,
Austria, Portugalia, Spania și Polonia, pentru
a obține cele mai bune rezultate.

Având în vedere împrejurările neașteptate
cauzate de Covid-19, care au făcut imposibilă
întâlnirea fizică planificată la Valencia (Spania),
pe 7 aprilie 2020, parteneriatul proiectului a
organizat o întâlnire virtuală.

Principalele subiecte care vor fi abordate în
cadrul proiectului sunt:

În cadrul ședinței, a fost efectuată o revizuire
a primelor obiective deja realizate și au fost
discutate alte aspecte, cum ar fi calitatea,
diseminarea și următoarele întâlniri și
evenimente ale proiectului.

Inovarea în cadrul organizațiilor
Originea ideilor inovatoare
Mentalitate inovatoare
Cum să comunicăm idei
Inovarea în modelele de afaceri, inclusiv
reacțiile la criză
Digitalizare și automatizare în cadrul IMMurilor
Modele de co-inovare
Întreg conținutul va fi disponibil pe platforma
de e-learning INCREASE, inclusiv obiective de
învățare, tutoriale, instrumente de evaluare
și funcționalități suplimentare care vizează
maximizarea experienței utilizatorului.

De asemenea, s-au conturat etapele
următoare prin stabilirea sarcinilor de
îndeplinit pentru fiecare partener.
În lunile aprilie și mai, parteneriatul va colecta
cele mai bune practici pentru includerea
angajaților în procesul de inovare în IMM-uri
din diferite țări partenere. Această colectare
de date va fi realizată atât prin intermediul
unor cercetări de birou, cât și prin interviuri
online
cu
manageri
și
experți
în
antreprenoriat.

Urmăriți-ne în media socială!
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă strict opiniile autorului și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru
eventuala utilizare a informațiilor conținute aici.

