
Partneri projektu vytvorili konečný VZDELÁVACÍ BALÍK EPIC zameraný na 
INOVÁCIE, už otestovaný firmami a propagovaný formou konferencií vo 
všetkých partnerských krajinách.

NEWSLETTER 4

Vzdelávací balík pre malé 
a stredné podniky 

na zvýšenie ich inovačných 
schopností a produktivity
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September 2022 

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

nie povedomia v oblasti inovácií a manažmentu inovácií, ako i na samotný tréning za-

mestnávateľov a zamestnancov malých a stredných podnikov v tejto oblasti. Projekt EPIC, 

tvorí partnerstvo 7 partnerov z rôznych krajín EÚ ako Maďarsko (TREBAG – koordiná-

tor 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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Konferencie – Multiplikačné podujatia  

– realizované vo všetkých partnerských krajinách na šírenie informácií o vzdelávacích 

výstupoch projektu

jún – september 2022
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SLOVENSKO – Slovenský plastikársky klaster 16. júna 2022

Projekt EPIC bol prezentovaný publiku 36 predstaviteľov klastra a jeho hostí s jeho hlav-

nými cieľmi, vzdelávacími výstupmi a realizovanými aktivitami. To viedlo k aktívnej dis-

kusii medzi všetkými účastníkmi a tiež vzbudilo záujem v iných spoločnostiach o takýto 

vzdelávací balík na tému inovácie.

RUMUNSKO – Energom SRL  15. júla 2022

Podarilo sa nám pozvať ľudí z veľmi odlišných sektorov z IT, priemyslu, vzdelávania, 

koučingu, manažmentu, umelcov a ďalších. Publikum vysoko ocenilo pridanú hodnotu, 

ktorú poskytli externí rečníci, vďaka čomu sa networkingové podujatie stalo samo osebe 

najlepším príkladom dobrej praxe. Ľudia boli očarení potenciálom techník a nástrojov na 

zlepšenie inovácií prezentovaných v balíku EPIC a tým, ako môžu dramaticky zlepšiť fun-

govanie organizácie.

PORTUGALSKO - WEOPLE  28. júna 2022

Pre miesto konania bol vybraný krásny hotel pri oceáne. Podujatie sa začalo v neskorých 

popoludňajších hodinách interaktívnou výstavou a ateliérom dizajnérskeho myslenia 

s akvarelovými ilustráciami kartovej hry Innovation Wizard a skončilo sa kokteilom a 

networkingom pri oceáne. WEOPLE poskytlo prezentáciu o projekte a školiacich materi-

áloch EPIC, po ktorej nasledovali prednášky o dizajnovom myslení, gamifikácii a budúc-

nosti vzdelávania dospelých. Vrcholom večera bol herný turnaj Innovation Wizard s 20 
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účastníkmi.

CYPRUS – DEKAPLUS 28. júl 2022

Multiplikačné podujatie bolo zamerané na podporu dlhodobej implementácie a udr-

žateľnosti a využitia výsledkov projektu. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia malých a 

stredných podnikov, odborného vzdelávania a 

prípravy, ako aj manažmentu inovácií a budo-

vania kapacít. Súčasťou podujatia bola prezen-

tácia projektu EPIC ako celku, rozpracovanie 

konceptu inovačného manažmentu a podrobná 

prezentácia výsledkov projektu.

GRÉCKO – IDEC SA 21. september 2022

IDEC s podporou Asociácie podnikania zor-

ganizovalo Multiplikačné podujatie projektu 

EPIC online formou. Bolo hodnotené ako veľmi 

úspešné a zúčastnilo sa ho veľa významných 

rečníkov. Webinár privítal generálny tajomník 

pre výskum a inovácie z gréckeho ministerstva 

rozvoja a investícií. Rečníci zastupovali takmer 

všetky oblasti, ktoré môžu prispieť k rozvoju 

inovácií v malých a stredných podnikoch, po-

núkajúc tiež integrovaný prístup k téme pro-

jektu EPIC a nástroje ponúkané gréckym malým 

a stredným podnikom.



Research Summary Report September 2022 

NEWSLETTER 4

MAĎARSKO – TREBAG 07. september 2022

„Inovačné výzvy a možné riešenia“ - podujatie bolo zor-

ganizované pre inovatívnych poľnohospodárov z regiónu 

Kecskemét. Prítomných bolo 38 účastníkov. Prezentujúci 

informovali o projekte EPIC a jeho výsledkoch, inovačnom 

myslení a inovatívnych sieťach, využívaní najnovších di-

gitálnych technológií v poľnohospodárstve (napr. drony), 

novej generácii zamest-

nancov a výzvach, ako je 

napr. tohtoročné sucho. 

Odohrali sa aj niektoré 

praktické skupinové cvi-

čenia. Účastníkov veľmi 

zaujali výsledky projektu, 

najmä praktické 

skupinové cvičenia.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - Exponential Training & Assessment 
(ETA) 22. júl 2022

Počas konferencie sa 36 delegátov dozve-

delo o projekte EPIC akartovej hre “Ino-

vačný čarodejník”. Podujatie bolo na-

vrhnuté ako informačná relácia s cieľom 

predstaviť a vysvetliť produkty vyvinuté 

počas projektu. Dizajn stretnutia bol ne-

formálny s vysvetleniami a diskusiami. 

Delegáti pozostávali z manažérov, učite-

ľov/školiteľov odborného vzdelávania a 

prípravy a podnikateľov, ktorí sa zaviazali 

investovať do osobného a profesionálneho rozvoja. 
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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:

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

VZDELÁVACÍ BALÍK – čo ponúka EPIC:

1. Online sebahodnotiaci nástroj  – dotazník vhodný 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  – pozostávajúca zo 6 učebných modulov (200+ strán) a Príkladov dobrej 

praxe (14 prípadových štúdií vypracovaných projektovými partnermi čerpajúc z ich 

praxe a skúseností)

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


