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A találékonyság tanulható
A RUB tudósai továbbképzés programokat terveznek
InnoWeit projekt a dél-, délkelet-, és északkelet-európai országokért
Napjainkban a siker kulcsa a leleményesség, ami már tanulható. A RUB Munkatudományi
Intézetének kutatói ezért fejlesztik az „InnoWeit – az innovációtól a szakmai
továbbképzésig“ továbbképzési programot. A Bulgáriában, Görögországban, Litvániában,
Magyarországon és Spanyolországban működő vállalkozások később a program
segítségével tovább képezhetik munkatársaikat, akik így úja termékek, szolgáltatások és
munkamódszerek előmozdításában segíthetnek. A Dr. Martin Kröll munkatudós által
vezetett projekt 2013. október 1-jén indul, és két évig fut. A több mint 400.00 euró
támogatási összeg nagy része a Leonardo da Vinci innovációtranszfer programjából
származik.
A versenyképesség javítható
A kulcsszó az innováció – ami azt jelenti, képesek vagyunk egy ötletet sikeresen megvalósítani.
„Egy vállalkozás csak akkor képes minden lehetőségét kiaknázni, ha a lehető legtöbb
munkatársat bevonja“, állítja Martin Kröll. Egy, az EU tagállamok innovációs potenciálját
vizsgáló felmérés szerint Bulgária, Görögország, Spanyolország és Litvánia átlag alatt teljesít.
Az InnoWeit projekt keretében a RUB kutatói azt igyekeznek kideríteni, milyenek legyenek azok
a továbbképzések, amelyek keretében a munkavállalók megtanulhatnak új ötleteket
megálmodni és megvalósítani. A projekt végén megszülető ország specifikus programokat
végül a megfelelő formában további uniós tagországokban is szeretnék elterjeszteni.
Az InnoKenn módszer
A különböző országokban működő vállalkozások jelenlegi képességeit és lehetőségeit Dr.
Martin Kröll és csapata az InnoKenn módszer segítségével értékeli és elemzi, amely alkalmas
eszköz az innovációs képesség mérésére. Ebből meglátható, hogy az egyes országokban mely
kompetenciafejlesztési eljárások használhatóak. A módszert már Németország szerte
alkalmazzák arra, hogy a vállalkozásoknál feltérképezzék a gyenge pontokat és az erősségeket,
így teremtve meg a lehetőséget azok megszűntetésére, illetve kiépítésére. A munkatudományi
intézet munkatársai az InnoKenn módszert kidolgozó hildeni IMO intézettel működnek együtt.
Európai szintű együttműködés
Az InnoWeit projekt keretében a Grabovo Kereskedelmi és Iparkamara (Bulgária), a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Nikolaos Raptakis & SIA O.E. (Görögország), a
Fundación laboral del metal (Spanyolország) és az AHK Service UAB (Litvánia) működnek
együtt a RUB Munkatudományi Intézetével.
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