
Despre INCREASE

Proiectul INCREASE își  propune să ofere un
răspuns direct riscului de șomaj indus de
automatizare. Va veni cu strategii clare pentru
managerii de IMM-uri și angajații lor, în scopul
îmbunătățirii capacităților lor de inovare, a
durabilității și rezistenței strategiilor lor de inovare.
Pandemia generată de Covid-19 a modelat, și ea,
scopul proiectului, datorită impactului său de
amploare asupra IMM-urilor.

Parteneriatul internațional INCREASE reunește
entități din diferite colțuri ale Europei: România,
Finlanda, Austria, Portugalia, Spania și Polonia.

De la începutul proiectului, partenerii au lucrat din
greu pentru a atinge obiectivele și a respecta
termenele limită. Primele  rezultate au constat în
evaluarea nevoilor grupului țintă, precum și
cercetarea și compilarea stării IMM-urilor și a
practicilor inovatoare actuale în țările partenere. 

Acestea  s-au  focalizat în direcția creării unei
metodologii pentru implicarea firmelor într-un
intraprenoriat orientat spre inovare. Raportul
cuprinde cazuri și recomandări pentru
implementarea modelelor de intraprenoriat în IMM-
uri și metodologia atelierelor pentru educatorii de
adulți și organizațiile de sprijin pentru IMM-uri,
care au scopul de a sensibiliza managerii de IMM-
uri cu privire  la intraprenoriat.

Inovație în cadrul organizației
De unde vin ideile inovatoare?
Mentalitate inovatoare
Cum să comunici și să promovezi idei
Inovație în modelele de afaceri
Digitalizare și automatizare
Modele de co-inovare

Conținutul  de formare INCREASE  a fost, de
asemenea, finalizat. Toate cele șapte module
au fost configurate, urmând aceeași structură,
cu imagini, exerciții interactive, teste de
înțelegere, studii de caz, etc.
Mai mult, conținutul a fost creat și sub formă
de benzi desenate pentru a stimula procesul
de învățare. 

Conținutul modulelor este următorul: 

În lunile ce urmează, conținutul va fi tradus în
limbile naționale ale partenerilor și testat
împreună cu grupul țintă.  
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Urmăriţi-ne pe canalele de
socializare!

https://www.facebook.com/IncreaseInnovationProject/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/34749398/admin/
https://increase.erasmus.site/
https://increase.erasmus.site/

