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Υποστηρίζοντας την καινοτομία στις
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Βασικά

Δικτυακή Πύλη στη Διαχείριση Καινοτομίας

Ομάδες- Στόχος

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη οδηγείται από την
καινοτομία. Τα καινοτόμα προϊόντα,
διαδικασίες και υπηρεσίες είναι το κλειδί για
την επιτυχία στην αγορά. Οι καινοτόμες
προσεγγίσεις και δομές μπορούν να
βελτιώσουν την παρακίνηση και την
αποδοτικότητα του ανθρωπίνου δυναμικού και
της διοίκησης.

Το έργο InnoSuTra συνεχίζοντας από το
αρχικό έργο στοχεύει να ανανεώσει και
επεκτείνει το υλικό του οδηγού. Τα κεφάλαια
του οδηγού είναι δομημένα έτσι ώστε να
εξυπηρετούν γρήγορα και εύστοχα ανάγκες
πληροφόρησης στην εργασία.

Το έργο στοχεύει σε ειδικούς και στελέχη,
μάνατζερς ανθρωπίνου δυναμικού,
προσωπικό υπεύθυνο για την ανάπτυξη
προϊόντων και διαδικασιών σε μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζεται να
γνωρίζουν τα βασικά για να πετύχουν σε μία
πρακτική καινοτομίας.

Συνεπώς, πρέπει να είμαστε καινοτόμοι για να
ανταγωνιστούμε στο στίβο της αγοράς.
Αλλά γνωρίζουμε πως να αναπτύξουμε
καινοτομίες και πως να τις μεταφέρουμε στην
αγορά;
Έρευνα που διεξήχθη σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες έδειξε ότι το
συγκεκριμένο θέμα δεν καλύπτεται επαρκώς
από την επαγγελματική κατάρτιση και
εκπαίδευση.
Αρχικό έργο
Στα πλαίσια του έργου InnoSupport (20032005) αναπτύχθηκε ένας πρακτικός οδηγός
για να υποστηρίξει την καινοτομία στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το
περιεχόμενο του καλύπτει διάφορα θέματα της
διαδικασίας καινοτομίας. Η ευρεία αποδοχή
του οδηγού απέδειξε την χρησιμότητά του:
Περισσότεροι από 1000 εγγεγραμμένοι
χρήστες από 50 χώρες ανά τον κόσμο έχουν
επισκεφθεί τον online οδηγό. Περισσότερες
από 10.000 ιστοσελίδες αναφέρονται στο
www.innosupport.net.

Ο οδηγός θα βελτιωθεί με τη χρήση
περισσότερων πολυμεσικών εφαρμογών που
υποστηρίζουν και παρακινούν τη μάθηση. Τα
κεφάλαια ολοκληρώνονται με πρακτικά
παραδείγματα, σειρά βημάτων και οδηγίες.
Μία πλατφόρμα για μία δικτυακή κοινότητα
δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων και
εμπειριών μεταξύ των χρηστών
προσφέροντας:
«Χώρους καινοτομίας», όπου η ανταλλαγή
ιδεών στοχεύει στην επίλυση
προβλημάτων σε μια κλειστή ομάδα
χρηστών
Χώρους όπου βρίσκεται το υλικό των
χρηστών (γνώση, εμπειρίες, οδηγίες,
παρατηρήσεις, επιπρόσθετες πηγές) με τη
χρήση web 2.0 τεχνολογιών όπως wikis,
blogs κλπ.
Τα περιεχόμενα της πύλης διατίθενται στα
Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά,
Βουλγάρικα, Ουγγρικά και Λετονικά.

Ο οδηγός στοχεύει επίσης σε
ενδιαφερόμενους φοιτητές, προσωπικό
τμημάτων μάρκετινγκ και υπηρεσιών,
συμβούλους επιχειρήσεων – γενικότερα
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε θέματα
διαχείρισης καινοτομίας.
Αποτελέσματα
Οι πολύπλοκες απαιτήσεις των
καινοτομιών μπορούν να εντοπιστούν
καλύτερα, ακολούθως να ληφθούν υπόψη
και τέλος, να εφαρμοστούν. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξής: Τεχνικές
δημιουργικότητας για εύρεση καινοτόμων
ιδεών, θέματα προστασίας πατέντας ή
μάρκετινγκ καινοτομίας.
Ο οδηγός και η πλατφόρμα προσφέρουν
ευκαιρίες μάθησης και ανταλλαγής ιδεών
με συνεργάτες σύμφωνα με τις
συγκεκριμένες ανάγκες τους.
Η ανταγωνιστικότητα αυξάνεται μέσα από
τη γνώση των παραγόντων που
επηρεάζουν την καινοτομία.

