
Aby sa dosiahli ciele projektu, partnerstvo už vytvorilo konečný vzdelávací 
balík EPIC, ktorý bude teraz otestovaný a propagovaný formou konferencií vo 
všetkých partnerských krajinách.
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Vzdelávací balík pre malé a 
stredné podniky na zvýšenie 
ich inovačných schopností a 

produktivity
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Jún 2022 

Projekt EPIC (číslo projektu: 2020-1-HU01-KA202-078669), je zameraný na zvyšo-

vanie povedomia v oblasti inovácií a manažmentu inovácií, ako i na samotný tréning  

zamestnávateľov a zamestnancov malých a stredných podnikov v tejto oblasti. Projekt 

EPIC, tvorí partnerstvo 7 partnerov z rôznych krajín EÚ ako Maďarsko (TREBAG – koordi-

nátor projektu), Grécko (IDEC), Slovensko (Slovenský plastikársky klaster - SPK), Cyprus 

(DEKAPLUS), Rumunsko (ENERGOM), Portugalsko (WEOPLE) a Spojené Kráľovstvo (ETA).

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia 
[komunikácia] odráža iba názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za 

akékoľvek použitie, ktoré je možné vyvodiť z poskytnutých informácií.
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Stretnutie partnerov v Bratislave,  
Slovensko (2/2022) (2/2022)
Ďalšie partnerské stretnutie projektu EPIC sa konalo v 

dňoch 2. – 3. februára 2022 na pôde Slovenskej Tech-

nickej Univerzity v Bratislave, Slovensko.

Partneri sa mali možnosť navzájom stretnúť osobne, 

BRATISLAVA, 

SLOVAKIA

(2/2022)
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ako i v online priestore a diskutovať o cieľoch a pokroku projektu. Partnerstvo EPIC vy-

pracovalo komplexný vzdelávací balík, ktorý zahŕňa online nástroje na sebahodnotenie, 

školiace materiály a off-line interaktívny školiaci balíček v oblasti inovácií a manažmentu 

inovácií. 

Hybridné projektové stretnutie partnerov v Cascais, Portugal-
sko (3/2022)

Ostatné hybridné projektové stretnutie partnerov sa konalo 30. – 31. marca 2022. Hosti-

teľská organizácia, portugalský partner WEOPLE, zorganizovala interaktívnu zahrievaciu 

aktivitu zameranú na inovácie v myslení. Partneri projektu zhodnotili záverečný kom-

plexný vzdelávací balík a taktiež vo finálnom grafickom prevedení bola predstavená aj 

offline kartová hra „Inovačný čarodejník“.

Pozrite sa na konečné výsledky projektu EPIC!

1. Online sebahodnotiaci nástroj – dotazník vhod-

ný pre jednotlivca i na získanie obrazu o celom 

tíme/oddelenia

2. Praktické skupinové cvičenia (19 praktických cvičení a hier zameraných na inová-

cie)

3. Offline kartová inovačná hra “Inovačný čarodejník“

4. Príručka – pozostá-

vajúca zo 6 učebných modulov 

(200+ strán) a Príkladov dobrej 

praxe (14 prípadových štúdií vy-

pracovaných projektovými part-

nermi čerpajúc z ich praxe a skú-

seností)

CASCAIS, 

PORTUGALSKO 

(3/2022)
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Viac informácií a aktualít o projekte EPIC môžete nájsť na stránke projektu:
www: https://epic-project.net/en/home 

ako i na Facebookovej stránke:

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

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

MODULY:

1. Úvod - základy a manažment inovácií

2. Manažment inovácií

3. Kreativita a riadenie nápadov

4. Inovácia a myslenie (inovačné, dizajnové a kritické myslenie)

5. Komunikácia v inovačnom procese

6. Digitalizácia

Ďalšie kroky:

Vzdelávací balík EPIC pre malé a stredné podniky je teraz TESTOVANÝ zamestnancami 

spoločností v každej partnerskej krajine.

Následne sa organizujú multiplikačné podujatia – KONFERENCIE s cieľom propagovať 

výsledky projektu vo všetkých zapojených krajinách.

Tešíme sa na stretnutie!


