
  
 

Towards a More Innovative Workplace 

LEHDISTÖTIEDOTE 1 

17-18 marraskuuta 7 organisaatiota kokoontui Lissabonissa “Towards a More Innovative Workplace”- 
InnoWork –projektin aloituskokoukseen. InnoWork on Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittama 
hanke. Alaohjelmana on KA2-Yhteistyöhankkeet (Cooperation and Innovation for Good Practices). 

InnoWork –projekti vastaa erityisesti tarpeeseen lisätä pk-yritysten innovaatiolähtöisyyttä sekä vähentää 
eurooppalaisten markkinoiden sirpaleisuutta. Esimerkiksi innovaatio tulisi nähdä selkeämmin osana 
strategiaa, ja innovaation sekä ammatillisen koulutuksen suhde ja oleellisuus tulee arvioida. 

InnoWork – projektin päätavoitteena on luoda pk-yrityksille EU:ssa innovaatioystävällisempi ympäristö ja 
lisätä pk-yritysten sopeutuvuutta liike-elämäympäristössä. Keinona tähän on InnoWork-hankkeen aikana 
kehitettävä organisaatioinnovointia tukeva koulutusmateriaali. 

Projektikonsortio muodostuu seuraavista organisaatioista: ECQ Ltd. (BG) – yksityinen konsultointi-yritys, CCI 
Vratsa –kauppakamari (BG), MERIG – yksityinen 
tutkimusorganisaatio (AT), AidLearn – konsultointi- ja henkilös-
töresurssiorganisaatio (yritys) (PT), Vaasan ammattikorkeakoulu 
(FI), KTU – alueellinen tiedepuisto (LT) ja LearnPlay – säätiö, joka on 
erikoistunut oppimispeleihin (UK).  

24 kuukauden ajan projektipartnerit kehittävät kolme päätuotetta:  

Opintosuunnitelma (määrittelee tarvittavat taidot sekä 
kompetenssit yrityksille ja ammatillisille koulutus-
organisaatioille, ja ohjeistaa näiden taitojen sekä 
kompetenssien käyttöön), 

 Vapaasti saatavilla oleva koulutusmateriaali mikro- ja pk-
yrityksille, sekä Ohjeet InnoWork-koulutusmateriaalin 
käyttöön ottamiseen ammatillisen koulutuksen tarjoajille. 
InnoWork-koulutusmateriaali voidaan esimerkiksi integroida 
jo olemassa olevaan koulutukseen ja kursseihin. 

InnoWork projekti jatkaa ja täydentää 
aikaisemmin toteutettua projektia nimeltään I-
CREATE, tuoden siihen uusia ja innovatiivisia 
elementtejä ja kokonaisuuksia. InnoWork muun 
muassa kehittää ja tarjoaa koulutusta projektin 
kohderyhmille, mikro- ja pk-yrityksille, tutkimus- 
ja kehitysorganisaatioille sekä ammatillisen 
koulutuksen tarjoajille.  

InnoWork –projektin partnerit on valittu 
takaamaan laajan ja monipuolisen toteutuksen 
projektille. Mukana on kuusi maata, joita ovat 

Bulgaria, Itävalta, Liettua, Portugali, Suomi ja Yhdistyneet Kuningaskunnat (Englanti). Projektin tuotteet ovat 
saatavilla projektin päättyessä kaikilla hankkeen kielillä 

§ 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
 only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

Call: 2014 
KA2 --- Cooperation and Innovation for Good Practices 


