ПАРТНЬОРИ

ЗА КОНТАКТИ
България

Център за непрекъснато и
дистанционно обучение в Технически
Университет - Варна

За по-подробна информация относно
дейностите и резултатите от проекта
можете да се обърнете към:

Германияy
LiNK MV
Institute for Project Support and
Competencies Development
Гърция
Thessaloniki Technology Park
Унгария
TREBAG Property- and Projectmanagement Ltd

Център за непрекъснато и
дистанционно обучение към ТУ-Варна
доц. В. Наумов
9010 Варна, ул. Студентска № 1
Тел.: + 359 52 302 756 или + 359 52 303
090
Факс: + 359 52 302 756
Email: v_naumov2001@yahoo.co.uk
Web: http://disted.tu-varna.acad.bg/

Ирландия
Business & Innovation Centre in the
Border, Midland and Western region of
Ireland (WESTBIC)
Латвия
Latvian Technological Center
Испания
IKERTIA Foundation

InnoSupportTransfer –
Supporting Innovations in SME
Проект по програма Leonardo da Vinci
Трансфер на иновации
с партньори от България, Германия,
Гърция, Ирландия, Испания, Латвия и
Унгария
Октомври 2007 – Октомври 2009

www.innosutra.net

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОДУКТИ

РЕЗУЛТАТИ

Въведение

Портал по иновационен мениджмънт

Целеви групи

Развитието на бизнеса зависи от
иновациите. Новаторските продукти,
процеси и услуги са ключ към успеха в
сферата на търговията. Новаторските
подходи и структури могат да подобрят
мотивацията на персонала и резултатите от
управлението.

InnoSuTra е продължение на предходния
проект и цели обновяване и разширяване
на съдържанието на ръководството.
Главите на ръководството са
структурирани, така че да осигурят бърз и
лесен за използване формат и целева
информация в работния процес

Проектът е адресиран към специалисти и
изпълнителен персонал, ръководители
човешки ресурси, персонал отговорен за
развитието на продукти и процеси в малки
и средни предприятия, които трябва да
имат познания как да ползват иновациите.

Трябва да сме новатори за да сме
конкурентни на пазара.

Съдържанието ще бъде подобрено чрез
използване на мултимедийни елементи,
които подпомагат и мотивират обучението.
Главите включват примери, контролни
списъци и инструкции

Но дали знаем как да развием
нововъведенията и да ги използваме в
пазарни условия?
Проучването във всички участващи страни
показа, че темата не е достатъчно
застъпена в професионалното образование
и обучение.
Подготвителна работа
През 2005 беше подготвено практическо,
Интернет базирано ръководство за
„Подкрепа на иноваците в малките и средни
предприятия (МСП)“, финансирано по
Европейския проект InnoSupport (20032005). То съдържа редица теми, които са
част от иновационния процес. Признанието,
което ръководството получи, доказва
неговата полезност: Повече от 1000
регистрирани потребители от над 50
страни по света използват online
ръководството. Повече от 10 000 Web
страници имат препратки към адреса
www.innosupport.net.

Софтуерната платформа ще позволява
обмен на знание и опит между
потребителите чрез
‘Иновационни стаи’, за размяна на
идеи, за решаване на задачи в
затворена потребителска група
Пространство, в което потребителите да
добавят информация (знание, опит,
допълнителни ресурси), изградено по
2.0 web технологии като wikis, blogs и т.н
Учебният материал ще бъде преведен на
английски, немски, испански, гръцки,
български, унгарски и латвийски езици.

Ръководството би билo полезно за
студенти, маркетинг и обслужващ
персонал, управленчески консултанти –
всеки който има интереси в сферата на
иновационния мениджмънт
Въздействие
Комплексните изисквания за иновациите
могат да бъдат по-добре определени,
обсъдени и приложени, например, чрез
методи за откриване на новаторски
идеи, патентно - защитени проблеми, и
интелектуални компетенции за
международен маркетинг.
Ръководството и платформата
предлагат ориентация, обучение и
обмен с колеги според индивидуалните
потребности.
Конкурентоспособността ще се увеличи
чрез опознаване на факторите, влияещи
на иновациите.

