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.

INOVAREA – Nu doar activitate conexă

1 Domenii la care se referă inovarea

Uniunea Inovării - proiectul pilot al Comisiei Europene sprijină activitatea de instruire în
domeniul inovării. De asemenea, se referă la întreaga zonă de inovare

TEHNICĂ.
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Deci, ce face Europa?

2 Performanța în inovare a statelor membre UE

Viitorul Europei este legat de puterea sa de a inova. Soluția este Uniunea Inovării, o
iniţiativă plină de acţiune pentru o Europă prietenoasă cu inovarea. Aceasta face parte din
strategia Europa 2020, care îşi propune să creeze o creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă.
Pentru
mai
multe
informaţii,
vă
rugăm
să
accesați
site-ul
http://bookshop.europa.eu/en/innovation-union-pbKI3213062/.

Innovative Trainer
Orașele Dublin şi Bucureşti au fost centre pentru activitatea de diseminare a inovării, în
ultimele luni. Echipa Innovative Trainer a prezentat documente la prestigioasele
simpozioane eChallenges şi Productica 2014. eChallenges este conferinţa de cercetare
tehnologică anuală sponsorizată de Comisia UE, în timp ce Productica este sponsorizată de
Academia Oamenilor de Știință din România şi, în acest an, s-a concentrat pe subiectul ”De
la productivitate la inovare în competitivitatea globală". La ambele ateliere au participat
extrem de buni practicieni de inovare şi cadre didactice universitare din Europa.
Echipa Innovative Trainer a participat la Consiliul Internaţional pentru Afaceri Mici din
lume, conferinţă organizată în iunie 2014 (www.icsb2014.org )
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3 eChallenges, Dublin 2013

4 Katrin Reschwamm din Elveția, se adresează participanților la conferința eChallenges
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Gândește-te la inovație în Afacerea TA:

5 Innovation Union – se regăsește în toate domeniile

e info@innovativetrainer.ie w www.innovativetrainer.ie

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, UK
- Irlanda
- România
- Irlanda de Nord, UK
- 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 nontehnologică 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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