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Într-o comparaţie internaţională a performanţei
de inovare a economiei româneşti, putem afirma
ca inovaţia este una modestă, se limitează la
caracteristicile non-tehnologice şi prezintă un
decalaj la nivel organizaţional. Proiectul se
desfăşoară sub conducerea Business School
Budapesta, iar în materie de instruire, conducere
şi transpunere a inovaţiei organizaţionale în
firmele din Ungaria şi România sunt implicaţi
responsabili finlandezi care deţin cunoştinţe
ample de "bune practici" în acest domeniu.
Obiectivele proiectului
Scopul proiectului este asimilarea rezultatelor
programului finlandez de inovare la locul de
muncă (Tykes) prin adaptarea de materiale, de
instruire şi soluţii, respectiv de a sprijini
îmbunătăţirea productivităţii muncii, precum şi a
calităţii muncii. Proiectul este unul de cercetare,
care evaluează starea IMM-urilor în domeniul
inovaţiei la locul de muncă şi programelor de
formare, iar rezultatele sondajului vor fi evaluate
de către finlandezi, care vor propune exerciţii de
formare şi de adaptare atât pe termen scurt, cât şi
pe termen lung. Obiectivul pe termen lung al
programului este de a contribui la dezvoltarea
durabilă a locurilor de muncă în România.
Contextul realizării proiectului
Proiectul se bazează pe programul finlandez
Tykes început în 2004, care urmăreşte să
îmbunătăţească nivelul inovaţiei la locul de
muncă (de exemplu: metode de management,
organizarea muncii, metodele de lucru, locul de
muncă, dezvoltare comunitară, sisteme de
stimulare, climatul de lucru). Obiectivul preluării
rezultatelor
proiectului
finlandez
Tykes
urmăreşte crearea unei reţele naţionale de
organizaţii de sănătate şi dezvoltarea de experţi
care pot contribui în mod eficient la
productivitatea susţinută a IMM-urilor.

Ideea de bază se referă la faptul că Tykes reuşeşte
să răspândească inovaţia organizaţională doar prin
intermediul colaborării eficiente între companii,
cercetători, consultanţi, guvern şi parteneri sociali,
bazată pe nevoile companiilor în proiecte de
dezvoltare şi evoluţiile metodologice, respectiv
crearea de reţele de învăţare sprijinite. În
Finlanda, bugetul anual al programului este de 12
milioane de euro, finanţarea nerambursabilă de la
stat este în cuantum de 80%, companiile
participante furnizează personalul care lucrează în
cadrul proiectului, iar activitatea de consultanţă şi
cercetare sunt suportate de către acestea (suport
financiar în cuantum de 20% din valoarea
proiectului).
Grupul ţintă
În primul rând, proiectul se adresează
întreprinderilor mici şi mijlocii din România care
îşi desfăşoară activitatea în sectoarele de producţie
şi servicii.
Punctele forte ale proiectului
În plus faţă de actualitatea temei proiectului, un alt
punct forte îl reprezintă adaptarea rezultatelor şi
experienţei finlandeze la nevoile şi contextul
economic şi social al României. Prin urmare,
proiectul dezvoltă un pachet dedicat activităţii de
cercetare, iar rezultatele obţinute nu deservesc
doar sprijinirea transferului de cunoştinţe, ci pot fi
folosite şi ca material didactic.
Utilizarea pe termen lung
Conform planurilor, programul de formare va fi
asigurat prin intermediul partenerilor (“Camera de
comerț Budapesta” și „Asociația Patronilor și
Meseriașilor Cluj”) care pe lângă pregătirile de
formare antreprenorială vor oferi complementar şi
aceste cursuri.

În primăvara anului 2014 partenerii din România
intenţionează să anunţe primele cursuri de
formare pilot.

Produse / rezultate
Curriculum modular - materiale didactice pentru
cicluri pe termen scurt şi pe termen lung,
programe de instruire (formare de grupuri mici,
consultanţă individuală);
Manual privind metodologia şi ghiduri de
formare - o descriere a metodelor de pedagogie,
rapoarte de cercetare, studii de caz (sub formă de
carte), preluând o parte din manualul care conţine
50 studii de bază şi metodologia de formare
(adaptare metodologică şi a experienţelor
educaţionale finlandeze);
Formatori calificaţi - 10-10 formatori instruiţi,
respectiv : 8-8 persoane din instituţiile de
învăţământ superio, şi 2-2 persoane din cadrul
camerelor partenere din Ungaria şi România;

