
Projekt EPIC realizuje konzorcium 7 partnerov - inovačná poradenská spoločnosť, 
poskytovateľ školení a konzultácií pre dospelých, tri školiace a obchodné poradenské 

organizácie, výrobná spoločnosť a obchodné združenie zo 7 krajín  
(Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Cyprus, Portugalsko, Grécko, Slovensko, Rumunsko).
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ZHRNUTIE PROJEKTU
Dôležitosť inovácií pre malé a  stredné podniky je všeobecne uznávaný. Inovácia zvyšuje  

produktivitu a umožňuje podstatný rast predaja. Miera prežitia je tiež vyššia v malých a stred-

ných podnikoch, ktoré inovujú, a to z jednoduchého dôvodu, že sú flexibilní a lepšie sa doká-

žu prispôsobiť náročným trhovým podmienkam. Konzorcium projektu EPIC vyvíja komplexný 

vzdelávací balík ktorý pomáha malým a  stredným podnikom zvyšovať ich inovačné schop-

nosti a produktivitu na základe obsahu technickej špecifikácie CEN / TS 16555 1-7 „Inovač-

ný manažment“ Európsky štandard pre stredných / vrcholových a inovačných manažérov  

malých a stredných podnikoch a pre akýchkoľvek zamestnancov zúčastňujúcich sa na inovač-

ných projektoch alebo procesoch

HLAVNÉ OBLASTI
- Podnikanie, priemysel a malé a stredné podniky  

(vrátane podnikania)
-  Podnikateľské učenie - podnikové vzdelávanie
- Výskum a inovácie

CIEĽOVÉ SKUPINY SÚ ZAPOJENÉ DO 1.) Výskumu, osobných rozhovorov (5 manažérov za krajinu = spolu 35) a dotazník (30 zamestnancov zúčastňujúcich sa na inovačných procesoch v každej krajine = spolu 210 zamestnancov)
2.) Externého testovania komplexného vzdelávacieho balíka: 20 zamestnancov na krajinu    = spolu 140 zamestnancov
3.) Ako účastníci multiplikačných akcií: uskutoční sa 7 multiplikačných akcií v 7 krajinách Celkovo sa multiplikačných akcií zúčastní 215 účastníkov4.) Ako cieľové skupiny šírenia

CIEĽOVÉ SKUPINY
1.)  strední / vrcholoví / inovační manažéri malých a stredných podnikoch

2.) zamestnanci na iných pozíciách, ktorí sa podieľajú na inovačných  

 procesoch alebo projektoch v malých a stredných podnikoch
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Project partners:

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY
IO1: Štúdium zručností / kompetencií / znalostí v oblasti riadenia inovácií 

- 7 národných výskumných správ, súhrnná správa o výskume (výskum 

metodika, dotazníky a predbežné otázky), krátke výskumná správa

IO2: Online nástroje sebahodnotenia - 5 nástrojov online sebahodnotenia, 

5 sprievodcov facilitátora
IO3: Balík školení - školiaci materiál, 12 najlepších postupov, 18 praktických 

skupinové cvičenia, offline interaktívna tréningová súprava

 
DOPADY
Krátkodobé vplyvy: Osvojiť si nové spôsoby mysleniaa konať  

a byť vybavený kompetenciami, metódy a zručnosti na imple-

mentáciu účinnej inovácie štruktúr riadenia šitých na mieru 

potrebám konkrétnych malých a stredných podnikoch. 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia [komunikácia] odráža 
iba názory autora a Komisia nemôže niesť zodpovednosť pre akékoľvek použitie, ktoré je možné použiť  

v nich obsiahnutých informáciách.

Dlhodobé dopady: rozšírené siete partnerov, (napr. pedagó-

govia, malé a stredné podniky a zoskupenia) ich lepšie pre-

pojenie, preklenutie priepasti, ktorá často rozdeľuje oblasti 

vzdelávania a priemyslu - účastníci budú schopní presne 

určiť potreby osobného a organizačného rozvoja,zlepšovať  

a rozvíjať svoj prístup k inováciám, najmä ak sú podporené 

vzdelávacími prostriedkami


