EZINE 2
Ce reprezintă Innovative Trainer?
Proiectul Innovative Trainer (ITP), finanțat cu sprijinul Comisiei
Europene, va spori capacitatea formatorilor de afaceri și
mentorilor (BTMs) de a sprijini IMM-urile din întreaga Europă,
prin dezvoltarea unei instruiri de tipul "Formarea Formatorilor".
Această resursă de instruire se bazează pe o formare mixtă
(clasică și on-line) și pe inovarea non-tehnologică. Prin
actualizarea competențelor lor, BTMs vor fi mai bine plasați
pentru a oferi consultanță cu privire la modul de a inova pentru întreprinderile mici, adaptând mai bine
serviciile lor pentru a schimba grupuri și sectoare beneficiare de afaceri și pentru a îmbunătăți în cele
din urmă performanța de inovare și de creștere a întreprinderilor în care aceștia lucrează. Justificarea
proiectului este clară: IMM-urile sunt esențiale pentru prosperitatea viitoare a Europei și sunt esențiale
în atingerea obiectivului de a realiza "o economie durabilă bazată pe cunoaștere și inovare". Pe lângă
îmbunătățirea cadrului instituțional pentru afaceri, BTMs sunt actori-cheie în Europa pentru dezvoltarea
inovării și creșterii IMM-urilor și acest lucru se face prin intermediul unei serii de organisme publice și
private.

De ce este important?
Raportul Global Innovation Index din anul 2013 tocmai a fost publicat de către Cornell University și
INSEAD Business School (a se vedea Cornell University, INSEAD și WIPO 2013: The Global
Innovation Index 2013: Dinamica locală a inovării, www.globalinnovationindex.org).
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Elveția (Nr.1 în 2012)
Suedia (2)
Marea Britanie (5)
Olanda (6)
SUA (10)

Clasamentul primelor 10 țări
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Finlanda (4)
Hong Kong (China) (8)
Singapore (3)
Danemarca (7)
Irlanda (9)

Cu toate că unele clasamente generale sunt importante (vezi tabelul de mai sus), în scopul proiectului
Innovative Trainer sunt două elemente foarte importante, după cum urmează:
1
Raportul din acest an aduce o viziune suplimentară asupra dinamicii locale de inovare. Pentru
factorii de decizie politică la nivel național, care doresc să susțină inovația, realizarea întregului
potențial intern de inovare este de multe ori o abordare preferată în comparație cu situația în care se
încearcă imitarea unor modele de succes în inovare din altă parte.
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Raportul introduce conceptul de "Campioni ai Întreprinderii". Acești campioni, prin instruire și
consultanță pot spori capabilitățile - cum ar fi calitatea și eficiența în producție – furnizorilor
locali, pentru a exploata pe deplin și a comercializa inovațiile.

Proiectul Innovative Trainer va facilita instruirea unor formatori și mentori (BTMs), care vor lucra la
nivel local, pentru a dezvolta capacitatea de inovare a întreprinderilor mici – așa cum au fost ele
evidențiate în mod expres de către recentul raport global de inovare. Proiectul va furniza așa numiții
locali "Campioni ai Întreprinderii".

Innovative Trainer @
EuroSME2013
José Pietri de la firma MindShare Consulting a
fost delegat la EuroSME2013 în acest an,
eveniment care a fost găzduit la Dublin, pe 11 și
12 iunie. Conferința s-a axat pe aspecte importante
ce țin de IMM-uri (în primul rând inovare, creștere
economică și locuri de muncă), relevante pentru
etapele finale ale procesului legislativ în cadrul
Orizont 2020 - care va fi poziționat în primul rând
ca implementare a unei activități concentrate în
contextul Strategiei Europa 2020 și ai politicii de coeziune 2014-2020.
Pe lângă avantajul unor prezentări excelente, cum ar fi Anne LiseKjaer "Timp de gândire pentru
IMM-uri: PROIECTARE 2030 +" (http://bit.ly/19iexLh) care abordează tendințele-cheie care
afectează IMM-urile, care oferă perspective suplimentare cu privire la modul de îmbunătățire a
impactului Programului Innovative Trainer (ITP), există intenția de continuare a diseminării
acestor materiale valoroase în rândul întregii echipe ITP și, de asemenea, să se difuzeze prin
intermediul întregii rețele ca valoare adăugată a proiectului. Mai mult, pe durata conferinței,
domnul Pietri a fost capabil de a împărtăși, în detaliu, aspectele legate de proiectul ITP cu alte
delegații și persoane invitate. În fotografie, delegații de la "masa 18", grup atribuit domnului
Pietri, sunt acum informați la zi cu privire la proiectul ITP, cu beneficiile acestuia și, în special, cu
rezultatele, cum ar fi atelierul de tip workshop de care pot beneficia în propriile lor țări; printre
țările contactate, doar în cadrul acestui grup, sunt: Austria, Republica Cehă, România, Spania,
Irlanda și chiar China.

einfo@innovativetrainer.iew www.innovativetrainer.ie

EZINE 2
Innovative Trainer – diseminarea proiectului
Partenerul nostru din Marea Britanie, National Enterprise Network, a realizat o diseminare largă a
proiectului, participând la mai multe reuniuni în Midlands, Est, Yorkshire și Humber, Nord-Est, NordVest și Sud-Vest în Anglia. Este o oportunitate ideală de a crește gradul de conștientizare a proiectului
ITP, actualizând informațiile cu privire la progresele proiectului. Acestea au fost primite cu un deosebit
interes și materialul pilot de instruire va fi disponibil și li se va difuza în curând!

Mike Stanley a participat în afara instituției la o sesiune de inovație cu denumirea "Cumpără Yorkshire
Road Show" și la sfârșitul acestei sesiuni participanții au fost rugați să completeze un chestionar de o
pagină, conceput pentru a capta opiniile persoanelor care au ales conștient să participe la o secțiune a
conferinței cu titlul "De ce a murit inovația în Yorkshire"; concluziile au fost interesante, majoritatea
respondenților nu au participat la un proces formal scris de inovare de tip „ front-end”, care contrastează
cu dovezile substanțiale care demonstrează că prezența unui proces de inovare „front-end” este optimizat
și este cel mai important, făcând diferența între învingători și învinși.
Mike a participat de asemenea la conferința „Viitorul inovării în Marea Britanie”
http://www.yourbetterbusiness.co.uk/the-future-of-british-innovation/ o dezbatere cu o audiență intimă de
delegați din companii mari și mici. Vorbitori invitați îl includ pe Wayne Hemingway, MBE, co-fondator
al Red or Dead, Charlie Mullins, fondatorul Pimilico Plumbers, Jo Fairley, co-fondator al Green & Black
chocolate și Luca Lang, co-fondator al firmei Crowdcube. Evenimentul a fost găzduit de Dan Matthews,
patron și jurnalist.
Evenimentul a produs o dezbatere foarte interesantă și plină de viață, care pot fi văzute pe link-ul Twitter
https://twitter.com/search?q=%23YBBinnovation&src=hash
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Partenerii proiectului sunt:
Newry and Mourne Enterprise Agency
Louth County Enterprise Board
Universitatea POLITEHNICA din București
Canice Consulting
Mindshare Consulting
Universidad Politecnica de Valencia
European Business and Innovation Network
National Enterprise Network

- Irlanda de Nord
- Irlanda
- România
- Irlanda de Nord
- Franța
- Spania
- Belgia
- Marea Britanie

Cum pot să aflu mai multe informații?
Faza de dezvoltare a proiectului va dura doi ani, cu o revizuire finală a proiectului în octombrie
2014. În timpul celor doi ani de proiect, partenerii vor lansa materiale și studii și vor solicita
feedback-ul de la comunitățile de afaceri și de formare. Site-ul proiectului este
www.innovativetrainer.eu/en/ și este principala sursă de informații despre proiect, sau puteți
trimite e-mail direct echipei de proiect la adresa info@innovativetrainer.eu

Care sunt produsele proiectului Innovative Trainer?
În primul rând, proiectul va ridica calitatea de formare disponibilă pentru formatorii de afaceri și
mentori, prin efectuarea unui audit de bază, apoi dezvoltând o resursă de formare inovatoare care
îmbină învățarea bazată pe clasă reală de învățare și interacțiune, cu învățarea bazată pe un
conținut de curs online. Scopul formării este nu numai de a preda cunoștințele de care au nevoie
pentru a oferi asistență de specialitate, personalizată, dar și pentru a îmbunătăți performanța lor ca
mentori și instructori. Aceasta, la rândul său, va avea un impact semnificativ pentru supraviețuirea
firmelor în care ei lucrează și pentru creșterea ratei de succes a afacerilor de tip start-up sau aflate
în stadiu incipient. Cursul de "formare a formatorilor" bazat pe inovarea non-tehnologică va fi
pilotat și testat cu 36 BTMs și, de asemenea, cu 60 de persoane care se confruntă cu dificultăți în
accesarea pieței muncii, care sunt beneficiarii finali ai cursului. Materialele pilotate vor fi puse la
dispoziția formatorilor de afaceri din Europa.
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