Proiectul Innovative Trainer
Proiectul Innovative Trainer (ITP), care a fost finanțat
cu sprijinul Comisiei Europene, va crește capacitatea
formatorilor și mentorilor de afaceri (BTMs) de a
sprijini IMM-urile din întreaga Europă, prin
dezvoltarea unei resurse de instruire de tipul
"Formarea Formatorilor", instruire combinată (la
distanță și directă) bazată 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 la schimbările din
grupurile de afaceri și sectoarele beneficiare și, în cele din urmă, îmbunătățind performanțele de
inovare și de creștere a întreprinderilor implicate. Justificarea acestui proiect este clară: IMM-urile
sunt esențiale pentru prosperitatea viitoare a Europei și sunt esențiale în atingerea obiectivului de a
crea "o economie durabilă bazată pe cunoaștere și inovare". Alături de îmbunătățirea cadrului
instituțional pentru mediul de afaceri, în Europa, BTMs sunt actori-cheie pentru dezvoltarea inovării
și creștere economică pe baza IMM-urilor și acest lucru se realizează prin intermediul unei serii de
organisme publice și private.

Ce reprezintă
Inovarea non‐technologică?
Înțelegerea actuală a inovării este legată în principal de
produsele tehnice și de inovații ale proceselor. Cu toate
acestea, multe studii arată că nu numai dezvoltarea și
implementarea de noi tehnologii sunt importante pentru
succesul economic, ci și punerea în aplicare a noilor
structuri organizatorice, procese, sau dezvoltarea și
aplicarea unor noi concepte de servicii. Inovarea non-tehnologică (sau Inovarea de Servicii așa cum
începe să fie denumită) include inovații organizaționale și de marketing. "Inovația reprezintă
implementarea de produse noi sau semnificativ îmbunătățite (bunuri sau servicii), de procese,
metode de marketing, sau noi metode de organizare în practicile comerciale, organizarea
locului de muncă sau a relațiilor cu exteriorul firmei". Gândiți-vă, de exemplu la firma Ryanair.
Ce este inovator în această companie? – Nu fac nimic nou, zborurile realizează tot deplasarea
pasagerilor dintr-un loc în altul. Sau, sunt ei inovativi?
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Ce va oferi proiectul Innovative Trainer?
În primul rând, proiectul va crește calitatea instruirii disponibilă formatorilor și mentorilor de afaceri
(BTMs), prin efectuarea unui audit inițial în curs de realizare, apoi va dezvolta o resursă de formare
inovatoare, care îmbină învățarea bazată pe clasă din viața reală și pe interacțiune, cu un conținut de
curs on-line. Scopul formării nu este numai de a preda cunoștințele de care au nevoie BTMs pentru a
oferi asistență de specialitate, în mod personalizat, dar și pentru a îmbunătăți performanța lor ca
mentori și profesori. Aceasta, la rândul său, va avea un impact semnificativ asupra supraviețuirii și a
ratelor de creștere a afacerilor aflate în fazele de demarare sau la începutul acestora. Cursul de inovare
non-tehnologică, de tip "formare a formatorilor", va fi pilotat și testat pentru 36 BTMs și, de
asemenea, pentru 60 de persoane fizice care se confruntă cu dificultăți în accesarea pieței muncii - care
sunt beneficiarii finali ai cursului. Materialele care vor fi supuse testării vor fi apoi puse la dispoziția
formatorilor de afaceri din Europa.

Cum pot afla 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 elabora materiale și studii pentru care vor exista
solicitări de feedback din partea comunităților de afaceri și a instituțiilor specializare în formare.
Website-ul proiectului este www.innovativetrainer.eu/en/ și reprezintă principala sursă de informații
despre proiect, sau puteți trimite e-mail direct echipei de proiect la info@innovativetrainer.eu
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