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Cíl projektu INNOCASE
Hlavním cílem projektu INNOCASE je
upravit a převést metodiku případové
studie, vypracovanou v projektu RePro, do
nového prostředí v partnerských zemích
projektu
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 Metodika RePro je určena, jak k podpoře
znalosti a dovedností v podnikatelském
prostředí, tak k osobní seberealizaci v
oblasti týmové práce, řízení projektů,
výzkumných dovedností a vyjednávání
 V průběhu projektu INNOCASE, bude tato
metodika upravena tak, aby vyhovovala
prostředí malých a středních firem.
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ZÁMĚRY A CÍLE
1. Upravit metodiku případových studií vyvinutou v projektu
RePro pro prostřední středních a malých firem.
2. Vyškolit 15 školitelů v RePro metodice věnované psaní
případových studií týkajících se prostředí malých a středních
firem.
3. Připravit 12 reálných případových studií věnovaných řízení
středních a malých firem v úzké spoluprácí s vybranýmí
malými a středními podniky. (3 z každé země – PL, DK, FI,
CZ).
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ZÁMĚRY A CÍLE
4. Vytvořit balíček případových studíe ve formě e-learning (ELCSP)
věnovaný různým otázkám týkajícím se řízení ve středních a malých
firmách.

5. Testovat a zlepšit ELCSP podle zpětné vazby v průběhu pilotního
testování.
6. Připravit instrukce lektorům/školitelům a účastníkům k používaní
ELCSP.
7. Diseminace výsledků projektu různými způsoby ( např. webovými
stránkami projektu, prostřednictvím setkání, mezinárodní
konferenci).
8.Připravit 2 publikace o inovativních metodách firemního vzdělávání.
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Partneři
P0 – Gdansk University of Technology, POLAND
P1 – The Municipal Federation of Savonia
University of Applied Sciences, FINLAND
P2 – VIA University College, DANIA
P3 – Silesian University in Opava, School of
Business Administration in Karvina,
CZECH REPUBLIC
P4 – Aiton Caldwell SA, POLAND
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Koordinátor Projektu
Gdańsk University of Technology
 stoletá tradice, kolem 25000 studentů na 9 fakultách,
 řádné bakalářské a magisterské programy, široká škála příležitosti
studia na 7 druzích doktorských studií a více než 40 druhů
postgraduálních studií,
 2500 zaměstnnanců, včetně 1200 akademických pracovníků
 Akademičtí pracovníci jsou zapojení do celé řady projektů na
regionální, národní a mezinárodní úrovní – podílí se na velkém
množství projektů, i těch financovaných v rámci programu Leonardo
da Vinci,
 ochotně spolupracuje s podniky a průmyslovým prostředím,v oblasti
vytváření zajimavých podniků, příležitostí pro studenty k získání
stipendií, stáží a odborné praxe.

8

Partner 1 - The Municipal Federation of
Savonia University of Applied Sciences
 jedna z největších univerzit ve Finsku, s okolo 6500 studenty,
 má partnery po celém světě, se kterými spolupracuje na
mezinárodních projektech, koordinuje/ účastní se mezinárodních
programů, včetně: LLP, FIRST, TEMPUS, NORDPLUS a NORTH- SOUTH,
 výzkumné, rozvojové a inovativní (RDI) aktivity nabízí vysoce
kvalitní služby a řešení šítá na míru vývojí potřeb podniků a
pracovních společenství,
 RDI se provádí ve spoluprácí s podniky a organizacemi za účelem
vyřešení jejich meziodvětvových otázek rozvoje, RDI aktivity testují
nové nápady, metody, produkty a služby a propagují inovativní práci,
 UAS má bohaté zkušenosti s implementací a koordinací různých
výzkumů a rozvojových programů.
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Partner 2 - VIA University College
 Největší vysoká škola v Dánsku a také centrum všech profesních
bakalářškých studijních programů nabízených v Central Jutland v
Dánsku,
 ma více než 15 000 studentů ročně, cca. 2 000 zaměstnanců, a tržby
ve výší 1,5 miliard DKK, několik jejich programů je nabízených v
anglickém jazyce, 500-600 absolveentů ročně,
 má dohody o spolupráci s vzdělávacími institucemi skoro po celém
světě a zaměřuje se na studentskou mobilitu, spolupráci mezi
přednášejicími a na dlouhodobé rozvojové a výzkumé projekty,
 VIA je certifikovaným držitelem rozšířené charty ERASMUS v rámci
programu celoživotního vzdělávaní EU a je také nezávislou, státem
uznávanou univerzitou.
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Partner 3 - Silesian University in Opava,
School of Business Administraion in Karvina
 celkem 4000 studentů zapsaných ke studiu (prezenčně, dálkově) a
100 učitelů, fakulta v Karviné je zaměřená na přípravu odborníků v
ekonomických, finančních, sociálních, administrativních oborech,
jakož i počitáčových studiích,

 Fakulta nabízí studentům třístupňový vzdělávací systém učený v
českém jazyce:
 Bakalářské studijní programy
 Magisterské studijní programy
 Doktorské programy

 Tato fakulta je mezinárodně zaměřená – otevřená spoluprácí s jiným
univerzitami a organizacemi, spolupracuje také s malými a středními
podniky na místní úrovni.
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Partner 4 – Aiton Caldwell SA
 Aiton Caldwell je lídrem na polském trhu telekomunikačních cloudových služeb
a globální dodavatel moderní telekomunikační platformy, která provozuje
tento model výpočetní techniky.
 Firma spolupracuje s institucemi, které podporují podnikání, s vysokými
školami, individuální klienty, stejně jako Platforma a Služba (PaaS) vůči
externím partnerům.

 SaaS (cloud služby) se zaměřuje na poskytování služeb firmám a individuálním
klientům s přístupem k moderním telekomunikačním službám přes internet.
 PaaS (cloud platforma) zahrnuje spolupráci s externími partnery, kterým Aiton
Caldwell SA poskytuje přístup ke cloud telekomunikační platformě.
 Společnost patří k organizacím, jako jsou: Pomeranian Employers, Pomeranian
Business Club, Pomerania regionální obchodní komora a Národní elektronická a
telekomunikační obchodní komora.
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Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny:
a. školitelé a učitelé specializující se na podnikové
vzdělávání
b. vlastníky středních a malých podniků/ manažery a
absolventy univerzit snažící se pracovat ve středních a
malých firmách nebo založit svůj podnik
 U první skupiny, bude školení v metodice případové
studie připravováno za účelem zvýšení jejích schopností
a dovedností v této oblasti.
 Pro druhou skupinu bude připravená a testovaná
případová studie ve formě e-learningu.
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Přidaná hodnota INNOCASE
 Přidaná hodnota INNOCASE bude založena na
úpravě výsledků RePro (s ohledem na obsah, kvalitu
a didaktický přístup) pro cílové skupiny a jejich
potřeby, které budou proměněny do distační formy
studia a šířený jakož i využivány v celé EU. Projekt
přispěje ke zlepšení kvality v oblasti
podnikatelského vzdělávání v partnerských zemích.
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Proč je tento projekt nutný?
Zdůvodnění a pozadí projektu:
 Malé a střední podniky dominují evropské ekonomice,
 Nedostatek kvalifikované pracovní síly je problémem pro více než
jednu třetinu všech malých a středních firem v EU [Guide for
Training in SMEs, DG Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities],
 Existují důkazy, že management vzdělávání může snížit míru
nůspěchů malých firem [Management training in SMEs, OECD, 2002],

 Malé a střední firmy chtějí provádět vzdělávání [Quality in VET in
European SMEs, CEDEFOP],
 Malé a střední firmy se brání externímu vzdělávání, protože je to
nákladné, časově náročné, ne tak výhodné a také není zaměřeno na
jejich potřeby, ale potřeby velkých podniků[Management training in
SMEs, OECD, 2002].
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Proč je tento projekt nutný?
 Projekt řeší zásadní potřebu zvyšování kvalifikace
školitelů/lektorů v oblasti metodiky případové studie
používané v podnikovém vzdělávání, zaměřené na malé a
střední firmy,
 Vyplňuje mezeru ve vzdělávání určenému potřebám malých a
středních firem, upravující metodiku pro účely vzdělávání
vlastníků/manažerů malých a středních firem.
 Metodika CS vypracovaná v jiném LdV projektu (RePro),
kombinuje problémy ve vzdělávání a aktuální problémy
podnikání.
 V rámci projektu, bude tato metodika upravena pro malé a
střední firmy a převedená do partnerských zemí.
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Metodika a pracovní plán projektu jsou
strukturovaný do 8 pracovních balíčků (WP):
 WP1 Příprava převodu metodiky případové studie
 WP2 Převod metodiky případové studie

 WP3 Tvorba baličku e-learningové případové studie
 WP4 Prověření a testování

 WP5 Revize a úprava výsledků
 WP6 Zajištění kvality a hodnocení
 WP7 Šíření a využívání
 WP8 Projekt a řízení konsorcia
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OČEKÁVÁNÉ VÝSLEDKY
Konkrétní výsledky, které jsou očekávány v průběhu
projektu a jeho dokončení:
1. Metodika RePro upravená pro potřeby malých a
středních firem
2. Vzdělávací materiály pro upravenou RePro metodiku
3. 12 případových studií na malé a střední podniky
4. 12 teoretických úvodů k případovým studiím
5. E-learning platforma
6. Balíček případových studií ve formě e-learningu
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OČEKÁVÁNÉ VÝSLEDKY (2)
7. Manuál pro e-learningový balíček

8. Závěrečná zpráva o testování a zkoušení
9. Manuál pro lektory/školitelé na to, jak používat balíček
e-learningových případových studií
10.Quality Management Plan
11.Hodnotící zprávy
12.Webové stránky projektu
13.Způsoby diseminace
14.Nástroje pro řízení projektu
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Pro více informací navštivte prosím
webovou stránku:
http://innocase.zie.pg.gda.pl
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