
Parteneriatul proiectului a creat deja PACHETUL EDUCAȚIONAL EPIC final 
care se concentrează pe INOVAȚII, fiind deja testat 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  
Septembrie 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 manage-

mentul inovării.

Consorțiul proiectului este format din 7 parteneri din diferite 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 publi-
cație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului, 

iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea
informațiilor conținute în ea.
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Conferințe – Evenimente Multiplier  

– realizate în toate țările partenere disemina informații despre rezultatele educațio-

nale ale proiectului

Iunie – Septembrie 2022
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SLOVAKIA – Slovak Plastic Cluster  16 iunie 2022

Proiectul EPIC a fost prezentat unui public de 36 de reprezentanți și invitați ai clusterului 

cu obiectivele sale principale, rezultatele educaționale și activitățile realizate. Acest lucru 

a condus la o discuție fructuoasă între toți participanții și, de asemenea, a trezit interesul 

altor companii pentru un astfel de pachet educațional și de formare.

ROMANIA - Energom SRL 15 iulie 2022

Am reușit să invităm și să avem oameni din sectoare foarte diferite din IT, industrie, edu-

cație, coaching, management, artiști și altele. Valoarea adăugată oferită de speakerii ext-

erni a fost foarte apreciată de public, făcând din evenimentul de networking o bună prac-

tică generală în sine. Oamenii au fost încântați de potențialul tehnicilor și instrumentelor 

de îmbunătățire a inovației prezentate din pachetul EPIC și de modul în care acestea pot 

îmbunătăți drastic organizațiile noastre.

PORTUGALIA – WEOPLE 28 iunie 2022

Pentru locație a fost ales un hotel frumos pe malul oceanului. Evenimentul a debutat la 

sfârșitul după-amiezii, cu o expoziție interactivă și un atelier de design thinking legate de 

ilustrațiile pictate în acuarelă ale jocului de cărți Innovation Wizard și s-a încheiat cu un 

cocktail și networking lângă ocean. Am început cu o prezentare a proiectului și a materi-

alelor de instruire EPIC, fost urmată de discursuri despre design thinking, gamification și 
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viitorul învățării adulților. Punctul culminant a fost un turneu de joc al Innovation Wizard 

cu 20 de participanți. 

CIPRU – DEKAPLUS  28 iulie 2022

Multiplier Event a avut drept scop încura-

jarea implementării și sustenabilității/

exploatării pe termen lung a rezultatel-

or proiectului. La eveniment au participat 

reprezentanți ai IMM-urilor, ai educați-

ei profesionale și ai formării, precum și ai 

managementului inovării și ai dezvoltării 

capacităților. Evenimentul a inclus o prezentare a Proiectului EPIC în ansamblu, o el-

aborare a conceptului de Management al Inovării și o prezentare detaliată a rezulta-

telor proiectului. 

GRECIA – IDEC SA  21 septembrie 2022

IDEC SA cu sprijinul Asociației SA și Antrep-

renoriat a organizat online Multiplier Event-

ul proiectului EPIC. Webinarul a avut un 

mare succes și au participat mulți vorbitori 

distinși. Webinarul a fost apreciat de Secre-

tarul General pentru Cercetare și Inovare din 

cadrul Ministerului Grec al Dezvoltării și In-

vestițiilor. Vorbitorii au reprezentat aproape 

toate domeniile care pot contribui la dezvol-

tarea inovării în IMM-uri oferind, de aseme-

nea, o abordare integrată a tematicii 
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proiectului EPIC și a instrumentelor oferite IMM-urilor grecești.

UNGARIA – TREBAG  07 septembrie 2022

„Provocări ale inovării și soluții posibile”

Evenimentul a fost organizat pentru întreprinzătorii agri-

coli inovatori din regiunea Kecskemét. Au fost prezenți 38 

de participanți. Prezentatorii au oferit informații despre 

proiectul EPIC și rezultatele acestuia, gândirea inovatoare 

și rețelele inovatoare, folosind tehnologie digitală de ultimă 

generație în agricultură 

(de exemplu, drone), 

noua generație de anga-

jați și provocări precum 

seceta din acest an. Au 

fost jucate și unele dint-

re exercițiile practice de 

grup. Participanții au 

fost foarte interesați de 

rezultatele proiectului, în special de exercițiile practice de grup.

REGATUL UNIT - Training Exponential & Assessment (ETA)  
22 iulie 2022

În timpul conferinței, 36 de delegați 

au aflat despre proiectul EPIC și resur-

sa Innovation Wizzard. Evenimentul a 

fost conceput ca o sesiune de informare 

pentru a prezenta și explica produsele 

dezvoltate în cadrul proiectului Eras-

mus+. Designul sesiunii a fost informal, 

cu explicații și discuții. Delegații au fost 

manageri, profesori/formatori VET și 

antreprenori determinați să investească 

în dezvoltarea personală și profesională.
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Puteți găsi mai multe informații și știri despre proiectul EPIC pe site-ul proiectului:
www:  

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

sau pe pagina noastră de Facebook: 
 facebook: https://www.facebook.com/EPIC-Project-100314881958527

PACHET EDUCAȚIONAL – ce oferă EPIC gratuit:

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

pentru a obține o imagine a întregii echipe sau departament.

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

3. Joc de cărți offline „Innovation Wizard”

4. GHID  – constând din 6 module educaționale (200+ pagini) și  Exemple de bune 

practici (14 studii de caz elaborate de partenerii de proiect care integrează propria 

experiență din practică).

MODULE:

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

2. Management

3. Creativitatea și managementul ideilor

4. Inovare și gândire

5. Inovare și comunicare

6. Digitalizarea


