
Pentru a atinge obiectivele proiectului, partenerii au creat deja pachetul EPIC 
Educational final care va fi acum evaluat și promovat în toate țările partenere. 
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Pachet educațional pentru 
IMM-uri pentru

îmbunătățirea capacității 
de inovare și a productivității.

Noutăți și actualizări  
iunie 2022 

Proiectul EPIC (2020-1-HU01-KA202-078669) se concentrează pe creșterea gradului de 

conștientizare și formarea angajatorilor și angajaților IMM-urilor

cu privire la managementul inovării.

Consorțiul proiectului este format din 7 parteneri din diverse țări ale UE, cum ar fi Ungaria 

(TREBAG – coordonatorul), Grecia (IDEC), Slovacia (SPK), Cipru (DEKAPLUS), România 

(ENERGOM SR.), Portugalia (WEOPLE) și Regatul Unit (ETA).

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia 

nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea
informațiilor conținute în ea.
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Întâlnirea partenerilor în Bratislava, 
Slovacia (2/2022)
Următoarea întâlnire transnațională a partenerilor 
proiectului EPIC a avut loc pe 2 și 3 februarie 2022 la 

sediul Universității Tehnice Slovace din Bratislava, 

Slovacia.

BRATISLAVA, 

SLOVACIA

(2/2022)



Research Summary Report June 2022 

NEWSLETTER 3

Partenerii au avut șansa să se întâlnească atât personal, cât și în spațiul online și să discu-

te despre obiectivele și progresul proiectului. Partenerii EPIC au creat un pachet educați-

onal complex pentru IMM-uri, inclusiv instrumente de autoevaluare online, materiale de 

instruire și un kit de instruire interactiv offline în domeniul inovării și a managementului 

inovării.

Întâlnirea proiectului transnațional hibrid în Cascais, Portuga-
lia (3/2022)
Cea mai recentă întâlnire a partenerilor a avut loc în perioada 30 – 31 martie 2022. Or-

ganizația gazdă, partenerul portughez WEOPLE, a organizat o activitate interactivă de 

încălzire axată pe inovarea în gândire. Partenerii de proiect au parcurs pachetul educa-

țional final și, de asemenea, jocul de cărți offline Innovation wizard a fost prezentat în

 

designul grafic final.

Să aruncăm o privire la rezultatele finale 

ale proiectului EPIC!

1. Instrumente de autoevaluare online – un chestionar online complex potrivit pentru 

indivizi și/sau pentru a obține o imagine a întregii echipe sau a departamentului.

2. Exerciții practice de grup  (19 exerciții practice și jocuri axate pe inovare)

3. Joc de cărți offline „Innovation Wizard”

4. GHID  – constând din 6 module 

educaționale (peste 200 pagini) și  

Exemple de bune practici (14 studii 

de caz elaborate de partenerii de pro-

iect care integrează propria experi-

ență din practică)

CASCAIS, 

PORTUGAL 

(3/2022)



Research Summary Report June 2022 

NEWSLETTER 3

Puteți găsi mai multe informații și știri despre proiectul EPIC pe site-ul proiectului
și pe pagina de Facebook:

 www: https://epic-project.net/en/home

 facebook: https://www.facebook.com/EPIC-Project-100314881958527

MODULE:

1. Introducere și elemente de bază ale inovării și ale managementului inovării

2. Management

3. Creativitatea și managementul ideilor

4. Inovarea și gândirea

5. Comunicarea inovării

6. Digitalizarea

Următorii pași: 

Pachetul educațional EPIC pentru IMM-uri este acum TESTAT de către Angajați din di-

verse companii din fiecare țară parteneră.

În continuare, sunt organizate evenimentele de diseminare – sunt organizate CONFE-

RINȚE pentru a promova rezultatele proiectului în toate țările implicate.

De-abia așteptăm să vă întâlnim!


