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Kolejne kroki
w projekcie
INCREASE!
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Projekt INCREASE ma na celu zapewnienie bezpośredniej reakcji na zagrożenia związane
z bezrobociem wywołane przez automatyzację. Zapewni on kierownictwu MŚP wytyczne
w zakresie zdolności pracowników do zwiększania ich możliwości innowacyjnych, aspektów
zrównoważonego rozwoju i odporności ich strategii w zakresie innowacji. Ponadto, projekt
odnosi się do wyzwań związanych z Covid-19 poprzez włączenie kluczowych aspektów
niezbędnych dla innowacji w MŚP.
Międzynarodowe partnerstwo INCREASE łączy uniwersytety, firmy i organizacje pozarządowe
z całej Europy; Rumunii, Finlandii, Austrii, Portugalii, Hiszpanii i Polski, aby uzyskać najlepsze
wyniki. Pomimo sytuacji Covid-19, projekt INCREASE trwa zgodnie z harmonogramem,
a spotkania odbywają się w trybie online.

Pomimo przeszkód związanych z Covid-19, partnerstwo
kontynuowało działania w ramach projektu. W ciągu
ostatnich miesięcy kontakt online był stały, za pomocą
różnych narzędzi cyfrowych, które były aktywnie
wykorzystywane,
aby
zagwarantować
pomyślną
adaptację projektu.
Metodologia
zaangażowania
firm
w intraprzedsiębiorczość zorientowaną na innowacje
została zakończona. Raport, obecnie dostępny na stronie
internetowej pojektu, obejmuje przypadki i zalecenia
dotyczące wdrażania modeli intraprzedsiębiorczości
w MŚP oraz metodologię warsztatów dla nauczycieli
osób dorosłych i organizacji wspierających MŚP
w
budowaniu
świadomości
na
temat
intraprzedsiębiorczości wśród menedżerów MŚP.
Ponadto przygotowano treści szkoleniowe INCREASE siedem modułów o tej samej strukturze z infografikami,
interaktywnymi ćwiczeniami, dodatkowymi zasobami,
quizami i studiami przypadków. Co więcej, wszystkie
treści zostały wzbogacone komiksami, aby nauka stała
się przyjemniejsza.

Wszyscy partnerzy pracowali nad ulepszeniem
swoich modułów do ostatecznej wersji.
Tematy poruszane w modułach to:
Moduł 1: Innowacje w organizacji
Moduł 2: Skąd się biorą innowacyjne pomysły?
Moduł 3: Nastawienie na innowacje
Moduł 4: Jak się komunikować i szukać pomysłów
Moduł 5: Innowacje w modelach biznesowych
Moduł 6: Cyfryzacja i automatyzacja
Moduł 7: Modele współ-innowacji
W pierwszym semestrze 2021 r. treści zostaną
przetłumaczone na języki narodowe partnerstwa,
a następnie przetestowane z grupą docelową.
Wszystkie materiały będą dostępne w języku
angielskim, niemieckim, hiszpańskim, fińskim,
polskim, rumuńskim i portugalskim.
Dział IT firmy DANMAR przy wsparciu partnerów
opracowuje platformę edukacyjną, która zapewni
dostęp do wszystkich treści szkoleniowych we
wszystkich językach narodowych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat
odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Dołącz do nas w mediach
społecznościowych!

