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Светът на изобретенията може да бъде изучен.
Изследователи от Рурски университет Бохум планират програми за обучение
Проектът InnoWeit за страни от Южна, Югоизточна и Северна Европа.
Този, който в наши дни иска да има успех, трябва да бъде изобретателен – и човек може
да се научи на това. Поради това изследователи от Институт за трудово-правни науки
при Рурски университет в Бохум разработват програма за обучение „InnoWeit – от
иновация към допълнително професионално обучение“. С програмата фирми от
България, Гърция, Унгария и Испания могат да квалифицират своите служители, за да
могат те да откриват и ползват нови продукти, услуги и методи на работа. Ръководеният
от изследователя д-р Мартин Крьол проект стартира на 1. октомври 2013 г. и е със срок
две години. Финансирането в размер на 400 000 ЕВРО е от Европейския съюз в рамките
на програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ.
Подобряване на конкурентноспособността
Иновация е вълшебна дума – тя означава успешно реализиране на идея. „Eдна фирма може да
използва напълно своя потенциал само тогава, когато по възможност ангажира всичките си
сътрудници “, казва Мартин Крьол. Според едно изследване на иновационния потенциал на
страните-членки на ЕС, България, Гърция, Унгария и Испания са под средното ниво. Със своя
проект InnoWeit изследователите от Рурски университет в Бохум искат да установят как би
изглеждало едно допълнително професионално обучение, с което служителите да се научат да
разработват и осъществяват нови идеи. Специфичните за страните програми, които ще бъдат
разработени като резултат от проекта, в последствие трябва да бъдат трансферирани в други
страни-членки на ЕС в адаптирана форма.
Методът InnoKenn
За да се оценят и анализират настоящите възможности и способности на фирмите в различните
страни, д-р Мартин Крьол и неговият екип използват InnoKenn - инструмент за измерване на
иновационната способност. Чрез това те могат да установят какви мерки за развиване на
компетентностите са подходящи за дадена страна. Методът се ползва в цяла Германия, за да се
установят и отстранят слабите страни, респ. да се доразвият силните страни на фирмите.
Изследователите работят съвместно с Институт за модернизиране на стопанските структури
(IMO) от Хилден, който е сътрудничил при разработването на метода InnoKenn.
Партньори по проекта в цяла Европа
Проектът InnoWeit се реализира с партньори от следните страни: Габровска търговскопромишлена палата (България), Търговско-промишлена палата Печ-Бараня Унгария (PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara), Консултантска фирма НИКОЛАОС РАПТАКИС и Сие.
от Крит – Гърция (Nikolaos Raptakis & SIA O.E. – iniochos.Simvouleftiki), Фондация за
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професионално обучение в областта на металообработващата промишленост – гр. Сантандер,
Испания (Fundación laboral del metal) и Германско-балтийската търговска камара в Литва
(AHK Service UAB ).
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