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Proiectul INCREASE își propune să ofere un răspuns direct riscului de șomaj indus de
automatizare. Proiectul va oferi sprijin managerilor IMM-urilor pentru a-și capacita angajații
ca să-și îmbunătățească capacitatea de inovare, durabilitatea și rezistența strategiilor lor de
inovare. În plus, proiectul abordează provocările Covid-19 prin încorporarea aspectelor cheie
necesare inovării IMM-urilor.
Parteneriatul internațional al proiectului INCREASE cuprinde universități, companii și ONGuri din toată Europa: România, Finlanda, Austria, Portugalia, Spania și Polonia, care și-au unit
eforturile pentru a obține cele mai bune rezultate. În ciuda situației Covid-19, proiectul
INCREASE continuă conform planificării inițiale, întâlnirile partenerilor desfășurând-se în
format online.

Aspecte relevante pentru progresul proiectului până în
iulie 2020:
Ghidul de bune practici pentru modelele de implicare a
angajaților în procesele de inovare este un rezultat
sintetic al fazei de colectare și prelucrare a datelor din
proiectul INCREASE. Acest ghid care se bazează strict
pe metode practice aplicate în cadrul companiilor, fie ele
IMM-uri sau companii mari, pentru implicarea
angajaților în procesele de inovare a fost finalizat.
Partenerii proiectului au pregătit Ghidul celor mai bune
practici, unde au inclus o sinopsă a datelor colectate de
la companii prin observație directă și interviuri cu
factorii de decizie la nivel înalt. Aceste rapoarte au inclus
date referitoare la:
v prezentarea companiei (domeniul de activitate,
numărul de angajați, cota de piață etc.);
v profilul antreprenorial al intervievatului / angajaților;
v modul de abordare a ideilor și inițiativelor inovatoare
venite de la angajați;
v modalități de recompensare a angajaților care se
implică în procese de inovare;
v metode și stiluri de conducere;
v gradul de libertate al angajaților în procesul de luare
a deciziilor;
v reacțiile conducerii la posibile erori sau eșecuri ale
angajaților;
v metode de determinare a angajaților pentru a se
implica în procesele de inovare care pot fi adaptate și
replicate în cadrul proiectului INCREASE pentru
cursanții din grupul țintă.

Urmăriți-ne pe platformele
de socializare!

Liderii de proiect și partenerii au convenit
asupra formatului și metodologiei conținutului
de formare pentru conținutul identificat.
Modulele de instruire vor fi disponibile in
format flipbook online, va aborda un stil
iconografic / benzi desenate pentru a facilita
înțelegerea, si va conține exerciții interactive de
învățare pentru cursanți. Conținutul se va baza
pe dovezi din studii de caz de succes in cadrul
unor scenarii locale.
Partenerii proiectului vor lucra la conținutul
modulelor și sub-modulelor în următoarele luni,
ca rezultat al proiectului și vor finaliza
variantele de lucru care vor fi convertite într-un
format grafic.
Toate conținuturile vor fi disponibile în cadrul
platformei de învățare online INCREASE,
inclusiv obiecte de învățare, tutoriale,
instrumente de evaluare și funcționalități
suplimentare cu scopul de a maximiza
experiența utilizatorului.

Proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Informațiile
conținute în prezenta comunicare sunt exclusiv obligatorii
pentru autor, iar Comisia nu este responsabilă pentru
utilizarea care poate fi făcută de acesta.

