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Testowanie kursu szkoleniowego zakończone sukcesem!
Jednym z rezultatów projektu Frugal Innovation – Oszczędne Innowacje jest
kurs szkoleniowy, który przetestowaliśmy wśród studentów przdsiębiorców
i trenerów. Łącznie w Chorwacji, Irlandii, UK, Polsce i na Wegrzech wzięło w
nim udział ponad 100 osób. Wyniki i opinie posłużą nam do uzupełnienia i
dopracowania kursu, który stanie się bezpłatnym i ogólnie dostępnym
narzędziem we wszystkich wersjach językowych partnerów projektu.
Materiały szkoleniowe podzielone zostały na 3 grupy: dla szkoleniowców,
studentów oraz dla przedsiębiorców. Każdy zainteresowany może pobrać
materiały ze strony projektu:
Moduł 1: Kwestie biznesowe w oszczędnych innowacjach
Moduł 2: Możliwości rynkowe – wprowadzenie oraz rezultaty nauki
Moduł 3: Kreatywne rozwiązywanie problemów
Moduł 4: Wprowadzenie nowych produktów na rynek – projektowanie i
prototypowanie koncentrujące się na człowieku
Moduł 5: Innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej
Moduł 6: Planowanie finansowe dla innowacji
Moduł 7: Wprowadzenie do Zarządzania oszczędnymi innowacjami
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Regionalny Plan Działania dla Pomorza Zachodniego
Kolejnym ważnym rezulatem projektu w odziaływaniu ponadregionalnym jest Regionalny Plan
Działania. Głównym celem tego planu było zebranie dostępnej wiedzy z dziedziny oszczędnych
innowacji, skupienie instytucji szkoleniowych, szkolnictwa zawodowego a następnie podjęcie działań
edukacyjnych w przedmiotowej dziedzinie aby przedsiębiorstwa chcące stosować je w swoim firmie
opierały się o umiejętności i wskazówki praktyków.
Wszystkie materiały w kilku wersjach językowych dostępnę są do pobrania za pośrednictwem strony
projektu.
https://www.frugalinnovation.how/pl/learningportal/frugal-innovation-regional-partnership-plans/

Wydarzenie rozpowszechniające project Frugal Innovation i jego
koncepcja
29 sierpnia 2019 r. w Szczecinie w hotelu Park Hotel odbyło się wydarzenie rozpowszechniające project
Frugal Innovation pod tytułem ,,Oszczędne innowacje w Twojej firmie”. Wydarzenie poświęcone było
rezultatom projektu Frugal Innovation a w szczególności kursowi szkoleniowemu oraz Regionalnemu
Planowi Działań, który powstał we współracy z lokalnymi interesariuszami.
Tematyka oszczędnych innowacji przyciągnęła wielu przedsiębiorców którzy chcieli zapoznać się z
najlepszymi przykładami oszczędnych innowacji prezentowanymi przez zaproszonych znanych
praktyków i mówców świata biznesu.
Prelegentem prowadzącym spotkanie był Szymon Hołownia -popularny dziennikarz i prezenter, a także
przedsiębiorca oraz osoba prowadząca organizację humanitarną. Podczas spotkania Hołownia
namawiał przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej do aktywnej działalności
charytatywnej i społecznej oraz do większej wiary w swoje projekty i możliwości ekspansji oraz rozwoju.

