NEMZETKÖZI PARTNERSÉG

KAPCSOLAT

Bulgária
Várnai Mûszaki Egyetem
Távoktatási Központja
Németország
LiNK MV
Projekttámogató és Kompetencia
Fejlesztõ Intézet
Görögország
Thessaloniki Technológia Park
Magyarország
TREBAG Vagyon- és
Projektmenedzsment Kft

Koordinátor:
LiNK MV
Martin Hagemann
Friedrich-Barnewitz-Str. 3
18119 Rostock-Warnemünde
tel.: +49 381 5196105
info@mvlink.de w www.mvlink.de
Egyéb információkért és a projekt
eredményeiért kérjük, keressen minket
a következõ elérhetõségeinken:
Trebag Kft.
2094 Nagykovácsi,
Kossuth Lajos u. 9.

Tel.:+36 26 555 220

Írország
Üzleti és Innovációs Központ a Határon,
Írország Midland
és Nyugati Régió (WESTBIC)
Lettország
Lett Technológiai Központ
Spanyolország
IKERTIA Alapítvány

InnoSupport Transfer –
Kis- és Középvállalkozások
Innovációs Támogatása
Leonardo da Vinci Innováció Transzfer Projekt
Partnerekkel Bulgáriából, Németországból,
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Célkitûzések

Innváció menedzsment prtál

Célcsoport

Az üzleti fejlõdés motorja az innováció.
Innovatív termékek, folyamatok és
szolgáltatások jelentik a piaci siker kulcsát.
Innovatív megközelítés és struktúra javítja a
motivációt, a dolgozók és a menedzsment
eredményeit.

InnoSuTra az elõzõ projekt folytatása az
útmutató frissített és szerteágazóbb tartalmával.
Az útmutató fejezetei úgy lettek szerkezetileg
kialakítva, hogy gyors és könnyen használható
célorientált információkat nyújtsanak, melyek a
munkafolyamatokhoz szükségesek. Az
útmutatót több médiaelem teszi élménydúsabbá
ezáltal is motiválva a tanulást. A fejezetek
tartalmaznak feladatokat, ellenõrzõlistát és
instrukciókat. A platform lehetõvé teszi egy
online közösség tagjai közötti tudás- és
tapasztalatcserét:

A projekt elsõdleges célcsportja a kis- és
Középvállalkozások szakemberei,
vállalatvezetõk, humánerõforrás menedzserek,
akik meg akarják ismerni a sikeres innováció
gyakorlati alapjait.

A piaci verseny elvárásainak megfelelõen
innovatívan kell gondlkodnunk!
Tisztában vagyunk vajon azzal, hogyan
hasznosítsuk az innovációs lehetõségeket és
hogyan jelenhetünk meg velük a piacon?
Egy, a projektben résztvevõ országokban
elkészített tanulmány rámutat arra, hogy a
szakmai képzésben és a tréningeken ez a
témakör nem eléggé körüljárt.
Elõkészítõ munka
2005-ben egy európai projekt az InnoSupport
(2003-2005) elkészítette az Útmutató a KKV-k
Innovációs Támogatására címû anyagot. Az
útmutató tartalmazta az innovációs folyamatok
részelemeit és gyakorlati alkalmazhatóságának
bizonyítékait: több mint 1000 regisztrált
felhasználó, a világ csaknem 50 országából,
rendszeresen hozzáférhetett az online
útmutatóhoz. Több mint 10.000 egyéb weboldal
hivatkozik a www.innosupport.net-re.

Az útmotató szintén hasznos lehet felsõoktatási
hallgatók, marketingszakemberek, tanácsadók
számára
– tehát mindenkinek akit érdekel az innováció
menedzsment tárgya.
Várható hatások

”Innovációs Szobák” ötletbörze a különféle
problémák megoldására egy zárt felhasználói
csoporton belül.
A felhasználók által lérehozott tartalmat
megjelenítõ felület (ismeretek, tapasztalatok,
tanácsok, kiegészítõ források) 2.0-ás webes
technológiát alkalmazva, mint például wikipedia
hivatkozások, blogok stb.
A tartalom a következõ nyelveken lesz elérhetõ:
angol, német, spanyol, görög, bolgár, magyar és
lett.

• Az innováció összetett követelményei
könnyebben azonosíthatóak, felismerhetõek és
alkalmazhatóak, mint például kreatív technikák
alkalmazása az innovatív ötletek feltérképezésére
és interkulturális kompetenciák a nemzetközi
marketing alkalmazásához.
• Iránymutató és webes orientációs
segítségnyújtás, tanulás és ötletelés kollegákkal
az egyéni szükségleteknek megfelelõen.
• A versenyképesség növelhetõ az innovációs
faktorok ismeretében

