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Consortiul a inceput dezvoltarea Metodologiei WINN.

Punctul de inceput al acestui demers este reprezentat de

cercetarea de teren realizata in randul managerilor de

IMM-uri (activitate desfasurata in perioada ianuarie-

martie); astfel, activitatile WINN vor fi adaptate nevoilor

specifice grupului tinta. Faza de cercetare a proiectului

se va desfasura in toate tarile partenere, sub atenta

coordonare a DANMAR si UPIT. 

Ca rezultate a activitatilor initiale de diseminare, au fost

create primul Buletin informativ si primul pliant, alaturi de

alte materiale care vor fi curand distribuite in randul

partilor interesate. 

 Proiectul WINN are ca scop pregatirea managerilor de IMM-uri astfel incat sa dezvolte o atitutine inovativa si

sa disemineze cultura inovatiei in organizatiile lor. 

 

Parteneriatul WINN va dezvolta o metodologie bazata pe invatarea prin practica, destinata managerilor IMM-

urilor in vederea dezvoltarii gandirii si comportamentelor inovative. Principalul rezultat al proiectului va fi sub

forma unei aplicatii mobile ce va oferi managerilor programe zilnice de imbunatatire a practicilor

manageriale, dar si activitati cognitive care sa ii ajute in depasirea barierelor din calea inovatiei. 

G r u p u l  t i n t a  W I N N

Proiectul WINN urmareste sa dezvolte

instrumente usor de utilizat pentru a

pregati managerii de IMM-uri sa

dezvolte o cultura inclusiva si pro-

inovativa in cadrul organizatiilor lor. 

manageri de IMM-uri

organizatii suport pentru IMM-uri

organizatii de educatie a adultilor

P r i m a  r e u n i u n e  o n l i n e

Prima reuniune de proiect din cadrul

parteneriatului WINN a fost organizata

online si a avut ca principal scop

analiza obiectivelor si stabilirea

sarcinilor ce urmeaza a fi indeplinite in

urmatoarele 6 luni de implementare. 

http://www.fygconsultores.com/
http://www.ed-knowledgeconsulting.com/
https://www.upit.ro/
https://www.hanse-parlament.eu/
https://danmar-computers.com.pl/en/
https://www.facebook.com/WINNEUProject
https://www.linkedin.com/company/winneuproject

