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În ciuda obstacolelor apărute din cauza virusului Covid-19,
parteneriatul a continuat activitățile proiectului. Contactul
online a fost constant în ultimele luni, prin intermediul
diferitelor instrumente digitale, care au fost utilizate în mod
activ pentru a garanta adaptarea cu succes a proiectului.  

Metodologia pentru implicarea firmelor într-un intraprenoriat
orientat spre inovare a fost finalizată. Raportul, disponibil  în
prezent pe pagina de internet Increase, cuprinde cazuri și
recomandări pentru punerea în aplicare a modelelor de
intraprenoriat în IMM-uri și metodologia atelierelor pentru
educatorii de adulți și organizațiile de sprijin pentru IMM-uri, în
scopul sensibilizării managerilor de IMM-uri cu privire la
intraprenoriat.

Mai mult decât atât, conținutul  de formare INCREASE a fost
finalizat. Toate cele șapte module au fost configurate, urmând
aceeași structură, cu imagini, exerciții interactive, căi de
dezvoltare ulterioară, teste de înțelegere și studii de caz. De
asemenea, toate conținuturile au fost create și sub formă de
benzi desenate pentru a stimula experiența de învățare.

Toți partenerii și-au revizuit modulele și le-au
îmbunătățit pentru a crea versiunea finală.

Subiectele care au fost abordate în cadrul
modulelor sunt următoarele:

Modulul 1: Inovația organizațională
Modulul 2: De unde vin ideile inovatoare?
Modulul 3: Mentalitatea inovatoare
Modulul 4: Cum să comunici și să promovezi idei
Modulul 5: Inovația în modelele de afaceri
Modulul 6: Digitalizarea și automatizarea
Modulul 7: Modele de co-inovare

În primul semestru al anului 2021, conținuturile vor fi
traduse în limbile naționale ale țărilor partenere și
apoi, testate împreună cu grupul țintă al proiectului.
Toate  materialele vor fi disponibile în engleză,
germană, spaniolă, finlandeză, poloneză, română și
portugheză. 

Echipa IT din cadrul DANMAR, împreună cu
partenerii, dezvoltă platforma de învățare în toate
limbile naționale, care va oferi acces și la conținutul
de formare.  

Proiectul INCREASE își propune să ofere un răspuns direct riscului de șomaj indus de
automatizare. Proiectul oferă îndrumări managerilor de IMM-uri, în scopul îmbunătățirii
capacităților de inovare ale angajaților lor, a durabilității și rezistenței 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 ONG-
uri 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 create de Covid-19,
proiectul INCREASE avansează conform graficului, întâlnirile partenerilor fiind mutate în
format online.

Urmărorii pași
în proiectul
INCREASE !
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Urmăriți-ne
pe canalele de socializare!

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar opiniile autorilor, iar
Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

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

