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Представяне на ERASMUS+ двугодишния проект APInno: Action Project for
Innovation. Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между биз-
неса, изследователската дейност и университетите – ключов проблем в наши дни.
Постигането на тази цел се осъществява с разработване на учебна програма и на
курс по Иновационен мениджмънт. Педагогическите методи в курса са изследова-
телският подход и работата по реални казуси на съществуващи организации.

APInno методологията (Фиг. 1) развива компетенциите на учещите да се справят
в реална бизнес среда и да намират/ представят решения на реални проблеми.

Фиг. 1. APInno методологията

Курсовете са уникални от гледна точка на казусите, по които се работи по време
на курса. Учащите са разделени на конкурентни екипи (от по 3–5 души). Екипите
се формират на базата на индивидуалните профили на учащите се, които се иден-
тифицират в началото на курса.
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Етапите, през които учащите минават, ще ги подготвят да управляват процеса на
бизнес иновации: Стратегия и цели, Области на възпроизвеждане, Карта на бизнес
възможностите, Бизнес концепции, Мини бизнес план.

В края на това обучение, студентът ще прилага концепции за управление на ино-
вациите, ще представя иновационните процеси и наличните модели и ще използва
наличните инструменти, техники, образци на документи и подходи за управление
на иновациите.

Концепцията за управление на иновациите все още е ключово предизвикателство.
Въпреки, че са предприети сериозни инициативи през последните няколко години,
като едно ново семейство на стандарти за управление на иновациите CEN TS 16555,
IMP3rove, сертифициране ECQA, иновационният мениджър не е включен в регис-
търа на професиите в България, което е друга цел на българските екипи, работещи
по проекта.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии е координа-
тор на проекта. Партньори са:

• Академията по иновационен мениджмънт, България;

• ANFI Ventures, Италия;

• TECNALIA, Spain;

• JODA Training, UK;

• Middlesex University, UK

Официален сайт на проекта: http://apinno.eu
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APINNO – ACTION PROJECT FOR INNOVATION TWO YEARS

ERASMUS+ PROJECT NO 2014-1-BG01-KA203-001561

Eugenia Kovatcheva, Milena Koleva

The APInno aims at fostering the collaboration between business and universities as
one key issue to be targeted by developing an innovative approach and methodology
for teaching one of the under-exploited concepts – Innovation Management (IM).

The concept of Innovation management is still a key challenge. Although serious
initiatives have been undertaken during the past few years, such as a new family of
standards on innovation management CEN TS 16555, IMP3rove, ECQA certification
– as key ones – it still remains underexploited in Europe.

Business leaders agree on what is holding Europe back: high labour costs, excessive
regulation and a lack of a culture of innovation and entrepreneurship. Sixty-two
percent of respondents in a survey done by INSEAD say the problem is the lack of a
culture of innovation and entrepreneurship. It is inarguable that the Innovation is and
will be the way for businesses to achieve economic success and organic growth, and
to achieve it companies will have the need to develop new skills and knowledge - such
as a far deeper understanding of customer and stakeholders’ needs and expectations,
the ability to collaborate, to create social value, etc. It is crucial to create and sustain
long-term competitiveness and economic value especially of SMEs.

For more information http://apinno.eu

295


