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Az EPIC projektet egy héttagú konzorcium valósítja meg - egy innovációs 
tanácsadó vállalat, egy felnőttképzési és tanácsadó vállalat, három képzési és 
üzleti tanácsadó szervezet, egy gyártó vállalat és egy műanyagipari klaszter.

A projektpartnerek 7 országból delegálódnak (Magyarország, Egyesült Királyság, 
Ciprus, Portugália, Görögország, Szlovákia, Románia).

FŐ TERÜLETEK
- Vállalkozás, ipar és kkv-k (vállalkozó szellemet beleértve)- Vállalkozói tanulás - vállalkozói ismeretek oktatása - Kutatás és fejlesztés

CÉLCSOPORTOK BEVONÁSA
1.) Kutatás, személyes interjúk (országonként 5 vezető = 35 vezető összesen) és kérdőív (országonként 30 olyan munkavállaló, akik részt vesznek innovációs folyamatokban = 210 munkavállaló összesen)
2.) A komplex oktatási csomag tesztelése: országonként 20 munkavállaló = 140 munkavállaló összesen
3.) Multiplikációs rendezvényeken való részvétel: 7 országban, 7 multiplikációs rendezvény kerül majd megrendezésre. 
Összesen 215 résztvevő lesz ezeken az eseményeken.4.) Disszeminációs tevékenységek célcsoportjaként

 

Az innováció fontossága a kkv-k számára széles körben elismert. Az innováció növeli a termelékenységet és az értékesítést. Az innovációt folytató kkv-k esetében magasabb a túlélési arány is, azon az egyszerű okból kifolyólag, hogy rugalmasak és jobban képesek alkalmazkodni a kihívást jelentő piaci körülményekhez. Az EPIC projektet megvalósító konzorcium egy komplex oktatási csomagot fejleszt ki, amely segíti a kkv-kat az innovációs képességeik és termelékenységük növelésében a CEN/TS 16555 1-7 „Innováció menedzselése” európai szabványcsalád tartalma alapján. A komplex oktatási csomag kkv-k közép/felső/innovációs vezetőinek, valamint az innovációs projektekben vagy folyamatokban részt vevő alkalmazottaknak készül.

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Célcsoportok:
1.) kkv-k közép/felső/innovációs vezetői  2.) munkavállalók egyéb beosztásba, akik a kkv-kban részt vesznek innovációs folyamat(ok)ban vagy projekt(ek)ben



SZELLEMI TERMÉKEK
IO1: Tanulmány az innováció menedzsmenthez kapcsolódó készségekrők / kompetenciákról - 7 nemzeti kutatási jelentés,
Összefoglaló kutatási jelentés (kutatási módszertan, kérdőívek és előzetes kérdések), rövid összefoglaló kutatási jelentés
IO2:Online önértékelő eszközök - 5 online önértékelő eszköz, 5 útmutatóIO3:Képzési csomag - Képzési anyag, 12 jó gyakorlat, 18 gyakorlati csoportos feladat, offline interaktív képzési eszköz

HATÁSOK
Rövidtávú hatások: Új gondolkodásmódok és gyakorlatok elsajátítása, valamint kompetenciák, módszerek és készségek megszerzése a kkv-k egyedi igényeihez igazított hatékony innovációs menedzsment-struktúrák megvalósításához.

HATÁSOK
Hosszútávú hatások: A partnerek kibővített hálózatai,(pl. oktatók, kkv-k és klaszterek) jobban összekapcsolódnak, így áthidalhatóvá válik az a szakadék, amely gyakran megosztja az oktatás és az ipar területét – a résztvevők képesek lesznek pontosan meghatározni a személyes és szervezeti fejlesztési igényeket, hogy javítsák és fejlesszék az innovációhoz való megközelítésüket, különösen, ha ezt egy erre szánt képzés keretein belül tehetik meg.

                                

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a 
szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű 

felhasználásért.


