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Covid-19 pandemian aiheuttamista esteistä huolimatta
kumppanuus on jatkunut projektin aktiviteetteja
edistäen. Yhteistyö on ollut jatkuvaa viime kuukausina
erilaisilla digitaalisilla alustoilla, joita on hyödynnetty
aktiivisesti projektin onnistuneen sopeuttamisen
takaamiseksi.  

Menetelmät yritysten onnistuneesta sitouttamisesta
innovaatio-orientoituneeseen yrityksen sisäiseen
yrittäjyyteen on saatu valmiiksi. Raportti (saatavilla tällä
hetkellä INCREASE verkkosivulla) kattaa yrityksen
sisäisen yrittäjyyden tapausesimerkkejä ja suosituksia
mallien käyttöönoton helpottamiseksi pk-yrityksissä,
työpajakäytänteitä aikuiskoulutukseen, sekä tukea pk-
yrityksille yrityksen sisäisen yrittäjyyden käytänteiden
tietoisuuden kasvattamiseksi esimiesten keskuudessa.

INCREASE-hankkeen koulutusmateriaalit on myös saatu
valmiiksi. Kaikki seitsemän oppimismoduulia noudattavat
samaa rakennetta ja sisältävät ikonografioita,,
harjoituksia, kyselyitä, tapausesimerkkejä, yms. Tämän
lisäksi, kaikki sisältö on luotu sarjakuvamuotoon
oppimisen tehostamiseks

Innovaatio läpi organisaation
Mistä innovatiiviset ideat tulevat
Innovatiivinen ajattelutapa
Kuinka kommunikoida ja lobata uusien
ideoiden puolesta
Liiketoimintamalli-innovaatiot
Digitalisaatio ja automaatio
Yhteisinnovaatiomallit

Kaikki kumppanit tarkistivat moduulit ja
paransivat niitä lopullisen version tuottamiseksi.

Oppimismoduulien sisältö on seuraava:

Vuoden 2021 ensimmäisen lukukauden aikana
sisällöt  käännetään paikallisille kielille ja
testataan kohderyhmässä. Kaikki materiaalit
tulevat saataville englanniksi, saksaksi,
espanjaksi, suomeksi, puolaksi, romaniaksi ja
portugaliksi.

DANMARin IT-tiimi muiden kumppanien tuella
kehittää oppimisalustaa, mikä tarjoaa pääsyn
kaikkiin koulutusmateriaaleihin kaikilla
paikallisilla kielillä.

IINCREASE-hankkeen tavoitteena on tarjota suoria ratkaisuja automaatioteknologian
aiheuttamiin työttömyysriskeihin. Se tarjoaa pk-yritysten esimiehille ohjeita työntekijöiden
innovaatiokyvyn, vastuullisuusnäkökulmien ja innovaatiostrategioiden resilienssin
kehittämiseen. Lisäksi projekti käsittelee Covid-19 pandemian aiheuttamia haasteita
sisällyttämällä näkökulmia pk-yritysten innovaatioiden välttämättömistä avaintekijöistä.

INCREASEn kansainvälinen yhteistyö yhdistää korkeakoulut, yritykset ja kansalaisjärjestöt
ympäri Eurooppaa; Romaniasta, Suomesta, Itävallasta, Portugalista, Espanjasta ja Puolasta
saavuttaakseen yhdessä parhaan lopputuloksen. Covid-19-tilanteesta huolimatta INCREASE-
projekti etenee suunnitellussa aikataulussa, joskin tapaamiset on siirretty etätapaamisiin.
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Seuraa meitä somessa!
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https://www.facebook.com/IncreaseInnovationProject/?modal=admin_todo_tour
https://increase.erasmus.site/
https://www.linkedin.com/company/34749398/admin/

