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A FLOURISH végleges eredményei 
A FLOURISH Szervezeti innovációs coach profil KKV-k számára leírja a 

coaching fontosságát a KKV-k innováció-fejlesztése során, meghatározza ki 

is az innovációs coach, annak feladatait, felelősségi körét, valamint a 

szükséges tudást, készségeket és kompetenciákat. A Brosúra tartalma a 

Bulgáriában, Magyarországon, Litvániában, Portugáliában és 

Lengyelországon 28 résztvevővel készített mélyinterjúk eredményére épül. 

A FLOURISH Tanterv részletesen leírja a teljes tanfolyamtervet a KKV-k 

szervezeti innovációs coach-aira vonatkozóan, beleértve a képzési 

alkalmakat, azok célkitűzéseit és tervezett tanulási eredményeit, a tanterem 

elrendezését, az eljárási rendeket és az időbeosztást. A FLOURISH 

tanfolyam 3 modulból áll: 

Modul 1: Diagnózis  

Modul 2: Facilitátorok képzése 

Modul 3: Szervezeti fórum 

A tanfolyam az APGICO által kifejlesztett szervezeti intervenciós modell hat 

lépését követi: 

 

A tanfolyam teljes időtartama 70 óra, melyből 35 óra 9 személyes képzési 

alkalmat tartalmaz, míg a tervek szerint a másik 35 óra a képzési alkalmak 

közötti egyéni munka.  

A FLOURISH Tanulói kézikönyv a FLOURISH Tanfolyam kísérő 

dokumentuma, mely részletezi a tanfolyam során használt fogalmakat és 

terminológiát, a modulok tartalmát, javaslatot tesz a tevékenységekre és 

strukturálja a tudásértékelés módjait. Minden modulban megtalálhatóak a 

célkitűzések, képzési tippek, tanulási eredmények és a javasolt időbeosztás.  

A FLOURISH Oktató videó célja, hogy ismétlő anyagként segítse a 

FLOURISH képzésen elsajátított tudás és készségek felelevenítését és 

megerősítését. A videó lehetővé teszi a képzésen résztvevőknek, hogy 

felidézzék az elsajátított készségeiket és kompetenciáikat még úgy is, ha 

nincs gyakorlási lehetőségük. A videóhoz 13 nyelven érhető el felirat  

(EN, BG, PL, HU, PT, LT, DE, FI, ES, HR, RU, RS, UA)  

a projekt honlapján és YouTube csatornáján.  
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A FLOURISH Útmutató oktatási intézmények számára egy koncentrált 

módszertani dokumentum, melynek célja az oktatási intézmények támogatása 

abban, hogy használni tudják a FLOURISH projekt keretében kifejlesztett 

innovatív képzési tartalmat az általuk kínált szolgáltatások részeként.  

Az Útmutató részletesen elmagyarázza a képzés megközelítését, áttekintést 

nyújt a FLOURISH képzési moduljairól, és gyakorlati tippeket ad a feladatok 

megvalósításához.  

A FLOURISH Jógyakorlatok gyűjteménye 23 bizonyítottan jó példát mutat 

be különböző területen működő, különböző méretű és korú KKV-k szervezeti 

innovációjáról, melyek egyrészt inspirációként szolgálhatnak más KKV-knak, 

másrészt pedig példákként a FLOURISH képzések során. Az összegyűjtött 

jógyakorlatok pozitív és fenntartható eredményekhez vezetnek, és a sikeres 

tapasztalatokat más szervezetek is átemelhetik különböző kontextusokba.  

 

 

 
 

 

FLOURISH Facebook 
https://www.facebook.com/flourishprojecteu/ 

 
 

Projekt weboldal Projekt LinkedIn Csoport 
www.flourishproject.eu  https://www.linkedin.com/groups/12252446/ 

 

FLOURISH YouTube csatorna 
https://www.youtube.com/channel/UCdxTsIIqYBuAvsm46PenU7A 

 

A FLOURISH Multiplikátor rendezvények minden partnerországban megrendezésre kerültek 2020. 

szeptember-október között. A rendezvények célja a projekt és annak eredményeinek bemutatása volt a 

célcsoportok és a szélesebb közönség számára.  

Portugália 

Időpont: 2020. október 29. 

Helyszín: online  

Résztvevők száma: 71  

Résztvevők profilja: specialisták, partnerek, innovatív vállalkozások,  

más érdekelt felek 

A rendezvény egy reflexiós teret biztosított, mely során a résztvevők 

megoszthatták tudásukat, tapasztalataikat, módszertani és képzési 

megközelítéseiket a szervezeti innovációra vonatkozóan. A rendezvényt nagy 

érdeklődéssel fogadták, és valós sikerként könyvelték el, ahol releváns és 

felvilágosító párbeszéd zajlott a szervezeti innováció témájában. A résztvevők 

érdeklődtek a projekt eredménytermékei iránt és kifejezték szándékukat azok 

jövőbeli használatára vonatkozóan. 

MULTIPLIKÁTOR RENDEZVÉNYEK EURÓPA-SZERTE 

http://www.flourishproject.eu/


Litvánia 

Időpont: 2020. október 16. 

Helyszín: Kaunas Tudományos és Technológiai 

Park, Santaka Valley  

Résztvevők száma: 76  

Résztvevők profilja: TECH és IT start-upok, 

szakképzési szolgáltatók, szabadúszók, B to B és 

B to C vállalatok (értékesítő vállalatok), műszaki 

egyetem  

A rendezvény nagy sikernek örvendett a résztvevők 

visszajelzései szerint, akik úgy érezték, hogy a 

szervezeti innováció témája érdekes volt, a 

rendezvény tartalma pedig nagyon aktuális és a 

gyakorlatban is alkalmazható. Szerintük az esemény legérdekesebb részei a „Flourish tanterv, tanfolyam és 

tanulói kézikönyv” és a jógyakorlatok bemutatása, valamint a délutáni workshop volt, melyet egy profi coach 

és előadó, Mr. Mindaugas Jasiunas tartott. A résztvevők nagyon jól érezték magukat, eredményesen töltötték 

idejüket azzal, hogy megismerték hogyan vezethet a szervezeti innováció jobb eredményekhez és 

változásokhoz egy vállalatnál. A coach kreatívan alkalmazta az APGICO és egyéb kreatív problémamegoldó 

módszereket, és egy üzleti esettanulmányon szemléltette, hogyan alkalmazhatók ezek a gyakorlatban.  

Sok résztvevő érdeklődött azon lehetőség iránt, hogy belső vezetőiket az innováció facilitátoraivá képezzék 

ki az Apgico módszertan alapján.  

Bulgária 

Időpont: 2020. október 15. és 20.  

Helyszín: Hotel „Grami” és „Sofia Hotel Balkan” 

Résztvevők száma: több, mint 115 

Résztvevők profilja: KKV-k vezetői és alkalmazottai, képzési és karrier központok képviselői, különböző 

gazdasági szektorban működő vállalatok vezetői, HR vezetők, európai projektek megvalósításában tapasztalt 

vállalatok alkalmazottai, egy önkormányzat (Stara Zagora), szakképzési szolgáltatók and akadémiák, 

fiatalok/hallgatók szervezetei és más stakeholderek  

   

 
Az első rendezvény az Erasmus+ Napok 2020 kezdeményezés keretein belül volt megtartva. A rendezvény 

végén networking koktélozás volt, mely lehetővé tette a személyes találkozót, mely során a résztvevők 

megvitathatták az eredmények jövőbeli használatának lehetőségét, a projekt lehetséges folytatását, és a 

szervezetek közötti együttműködést. 

A 2. rendezvényen, a FLOURISH záró konferencián, egy különleges vendég is jelen volt: Vasya Arsenova 

kisasszony, a bolgár Erasmus+ Nemzeti Ügynökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Központjának főtitkára. 

Továbbá, Alexander Balabanov úr, szerző, előadó és a Dynamix Lab vállalati trénere, aki egy interaktív 

előadást tartott a következő témával „A szervezetek által alkalmazott innovációs megközelítések”.  

Előadásában ismertette az evolúciós és revolúciós innováció fogalmait; kiemelte a szervezet által létrehozott 



értékek fontosságát és kezdeményezte az innovációs paradoxon megbeszélését. A gyakorlati szemináriumra 

interaktív csapatfeladatok keretében került sor, melyek szorosan kapcsolódtak a FLOURISH tanfolyam, és 

különösképpen a Modul 2 – Facilitátorok képzése során elsajátítható készségekhez és kompetenciákhoz.  

Lengyelország 

Időpont: 2020. október 29. 

Helyszín: online  

Résztvevők száma: 52 

Résztvevők profilja: szakképzési 

ügynökségek (magán és közszférából), 

általános- és középiskolák - szakképzési 

tanácsadók, tanulók, területi munkaügyi 

irodák, KKV-k, önkormányzati 

oktatóközpontok tanárai, a 

társadalompolitika regionális központjai, 

emberi erőforrással foglalkozó részlegek 

stb.  

 

A résztvevők elégedettek voltak a rendezvény témájával, érdekesnek és hasznosnak találták azt. 

Véleményük szerint az előadó szakértelme és tudása kiemelkedő volt.  

Magyarország 

Időpont: 2020. szeptember 7. és október 29. 

Helyszín: online és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

Résztvevők száma: 68  

Résztvevők profilja: az Enterprise Europe Network magyarországi regionális irodái, nemzeti és megyei 

szintű kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozók, egyetemek és egyéb szakképzési szolgáltatók  

  

 

 

Az első konferencia eredetileg egy személyes részvételen alapuló rendezvénynek indult, azonban a 

pandémia miatt át kellett helyezni a virtuális térbe. A meghívott fő előadók a szervezeti innováció központi 

témáját járták körbe különböző szemszögből, mint a felelősségteljes innováció és a kollektív tudás innovációs 

célból történő hasznosítása. A résztvevők élvezték a rendezvényt és elégedettek voltak annak tartalmával. 

Kiemelték, hogy az eredményeket sikeresen lehet alkalmazni szinte bármely szektorban működő 

vállalkozásnál, és hogy az újonnan elsajátított tudást a gyakorlatban is lehet hasznosítani.  

A 2. rendezvény során, a projektcsapat és a résztvevők feltárták a FLOURISH projekt eredményeinek 

jövőbeli hasznosítási lehetőségeit és már érdekes együttműködési ötletek is felmerültek a szervezeti 

innováció tárgykörében, mint például FLOURISH képzések szervezése a regionális kereskedelmi és 

iparkamara, valamint a Pécsi Tudományegyetem Transzdiszciplináris Kutatások Intézetének alkalmazottai 

számára; és a projekt eredményeinek bemutatása a Pécsi Tudományegyetem éves innovációs 

konferenciáján.  

  



 

A létrehozott nemzeti hálózatok 

A projektpartnerek értékes hálózatokat alakítottak ki a projekt megvalósítása során.  

Az AidLearn (Portugália) elmélyítette és megszilárdította együttműködését a CTP-vel és Biosphere-

Portugal-lal, akik szándékukat fejezték ki arra vonatkozóan, hogy javasolják és tanfolyamaikba integrálják a 

FLOURISH termékeket. Továbbá, egy új együttműködést alakítottak ki az Aveiro Egyetemmel. Így az 

AidLearn szélesítette és elmélyítette kapcsolatait a turisztikai területén, mely egy, a portugál gazdaság 

szempontjából stratégiai fontosságú szektor.   

Az APGICO (Portugália) néhány portugál cég és egy Algarve-ban, Lisszabonban, Portugália északi részén 

lévő egyetem között hozott létre egy hálózatot. Néhány vállalatnál pedig alkalmazták a FLOURISH képzési 

programot és sikertörténeteket gyűjtöttek tőlük. Néhány oktató az Algarve Egyetemről érdeklődést mutatott 

a képzési modell használatának folytatása iránt. Illetve, az APGICO számos tudományos cikket és könyvet 

is írt a FLOURISH projekthez kapcsolódva. Az egyik cikket egy tudományos szemináriumon is bemutatták.  

A Kaunas STP (Litvánia) szorosabb kapcsolatot alakított ki a start-up közösségével (tehát a házon belül 

székelő több, mint 100 vállalattal). A projekt multiplikátor rendezvényén a köz- és magánszférában működő 

üzleti szervezetekkel, és a szakképzési szolgáltatókkal új kapcsolatokat alakítottak ki, valamint a meglévőket 

felfrissítették. A rendezvényen a profi, és jól ismert oktató és coach vállalattal, a Triple O-val is kapcsolatba 

kerültek, mely azt jelenti, hogy a jövőben is várható közöttük együttműködés.   

Az ECQ (Bulgária) számos hálózatot hozott létre a projekt megvalósítása során. Néhány szervezet, akik a 

pilot képzés során ismerték meg egymást, már meg is kezdték együttműködésüket. A projekt multiplikátor 

rendezvényén a „Association Club 9000” (mely egy NGO, ami a bolgár szervezetek minőségirányításhoz 

kapcsolódó tevékenységeinek és azon nemzetközileg elfogadott gyakorlatok harmonizációjával foglalkozik, 

melyek a nemzetközi standardokba is beillesztésre kerültek) igazgatói bizottsága kifejezte érdeklődését a 

projekt eredményeivel való szinergia kiépítése kapcsán. A projekt záró konferenciáján a Vratsai 

Keredkedelmi és Iparkamara szakértőivel és egy szakképzési központtal alakítottak ki kapcsolatot.  

A CSMKIK (Magyarország) megerősítette eddigi kapcsolatait a mikrovállalkozásokkal és KKV-kal, regionális 

kereskedelmi és iparkamarákkal, az EEN regionális irodáival, a Szegedi Tudományegyetemmel, és több 

szakképzési szolgáltatóval. Továbbá, olyan KKV-kat és a Pécsi Tudományegyetemet is elérték, akikkel eddig 

nem álltak kapcsolatban. Utóbbi kifejezte érdeklődését, hogy részt vegyen a FLOURISH képzésben és 

meghívta a CSMKIK-et az innovációval foglalkozó éves konferenciájára.  

A FLOURISH projekt megvalósítása során a SAN (Lengyelország) 5 vállalkozással alakított ki kapcsolatot 

– melyek különböző területeken működnek, mint például képzés és konzultáció, munka és üzleti pszichológia, 

férfiruházat gyártása és kereskedelme, illetve van közöttük privát pszichológiai és pedagógiai tanácsadó 

központ és egy számítógépes grafikai stúdió is. Ők terjeszteni fogják a projektről szóló információkat a lengyel 

Szakképző Tanácsadók Egyesületének honlapján és facebookon. Valamint érdeklődnek a további 

együttműködés iránt és használni, valamint promótálni fogják a projekt keretében kifejlesztett anyagokat.  

 



 
 
 
 

Már megvitattuk a stakeholderekkel és multiplikátor ügynökségekkel a projekt 

eredmények jövőbeli hasznosításának lehetőségeit nemzeti szinten és számos 

érdeklődés érkezett, beleértve egy meghívást egy innovációval foglalkozó éves 

konferenciára (…) - CSMKIK, Magyarország  

 

 

A projekt véget ért, de a hasznosítása csak most kezdődik 

 

Október 31-ével a FLOURISH projekt 
hivatalosan is lezárult. Tehát, az 
eredménytermékek elnyerték végleges 
formájukat. Habár, ez azt jelenti, mint minden 
más európai projekt esetében is, hogy a projekt 
hasznosítása csak most kezdődik el.  

Megkérdeztünk minden partnert arról, hogyan 
tervezik megvalósítani/használni a projekt 
eredményeit a projekt zárását követően.  
Igazság szerint, a sikeres pilot képzések és 
multiplikátor rendezvények után, a partnerek 
visszajelzései alapján, nagy az érdeklődés 
aziránt, hogy a projekt keretében elkészült 
eredménytermékek a partnerszervezetek saját 
képzési kínálatában kerüljenek hasznosításra.  
A következőkben néhány nyilatkozat olvasható a 
projekt partnerektől erre vonatkozóan: 

 

 „Az APGICO a FLOURISH szellemi termékeit, 
nevezetesen a Tantervet, Kézikönyvet, az 
oktatási intézményeknek készült Útmutatót és 
a videókat a facilitátorok vagy innovációs 
coachok képzése során szándékozik 
használni. E képzések során a vállalatok 
felkészíthetik vezetőiket olyan fórumok 
megtartására, melyek célja, hogy olyan 
projekteket határozzanak meg, melyeket a 
kollégákkal bevonásával fognak megvalósítani. 
Ezen kívül, a pandémia előtt, az APGICO egy 
közös projektbe kezdett a MANVIA-val - amely 
egy létesítmények és építkezések 
fenntartásával és hasznosításával foglalkozó 
portugál vállalat – mely projekt célja a 
szervezeti innováció érdekében facilitátorok 
képzése a vállalatnál. Ez azt jelenti, hogy ez a 
projekt a FLOURISH nyomdokaiba lép és 
hasznosítani fogja az annak keretében 
elkészült szellemi termékeket. Szándékunkban 
áll arra törekedni, hogy nemzeti vállalatokkal 
együttműködjünk, hogy segítsük őket abban, 
hogy egy olyan felépítést alakítsanak ki, mely 
jobban támaszkodik a projektekre. Mivel az 
alkalmazottakat az általános tevékenységük 
mellett a projektekbe is bevonják, a vállalat 

innovatívabbá válik.” 

 „Az AidLearn-nek van képzési kínálata, így be 
fogja építeni ebbe a FLOURISH projekt 
eredményeit. Továbbá, a projekt keretében 
összeállított Jógyakorlatok Gyűjteménye 
rendkívül hasznosnak minősült, mivel néhány 
gyakorlat az Ipar 4.0-hoz kötődik, mely egy 
másik projekt (a CHAIN) témája. Valójában, az 
AidLearn jelenleg egy akadémiai cikket 
bemutató prezentáción dolgozik, melynek 
témája a FLOURISH-hoz gyűjtött esetek 
kvalitatív kódolása a CHAIN logikai alapelvének 
megfelelően. Ez a prezentáció a CHAIN online 
multiplikátor rendezvényen kerül majd 
bemutatásra 2020 novemberében. Maga a cikk 
pedig várhatóan 2021-ben kerül publikálásra.” 

 „A projekt zárása után a CSMKIK FLOURISH 
képzések szervezését tervezi, amint a 
pandémiás helyzet azt lehetővé teszi, 
tekintettel arra, hogy az üzleti szféra szereplői 
nagy érdeklődést mutatnak a téma iránt. (…) A 
Kamaránk Képzési Osztályán keresztül célunk, 
hogy oktatási intézményeket érjünk el célzott 
disszeminációval, valamint személyes 
találkozók szervezésével azért, hogy 
megbeszélhessük a FLOURISH termékek 
képzési portfóliójukba történő integrálásának 
lehetőségeit. (…) Az Enterprise Europe 
Network szolgáltatásainak keretében a Kamara 
KKV-k innovációs felmérését végzi az 
INNOHUN H2020 projekt keretében. Ezen 
felmérések során a szervezeti innovációt is 
kielemzik, így ha egy KKV szervezeti 
innovációs pontja alacsonyabb, lehetőségünk 
van ajánlanunk számukra a FLOURISH 
eredménytermékeket, hogy ezek használatával 
erősíthessék ezt a területet. Már megvitattuk a 
stakeholderekkel és multiplikátor 
ügynökségekkel a projekt eredmények jövőbeli 
hasznosításának lehetőségeit nemzeti szinten 
és számos érdeklődés érkezett, beleértve egy 
meghívást egy innovációval foglalkozó éves 
konferenciára, és különböző oktatási 
intézmények és üzletfejlesztési szervezetek 
szándékát a FLOURISH képzésen való 
részvételre stb. 
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 „A Kaunas STP egy üzleti inkubátor, melynek 
tervei közt szerepel az újonnan elsajátított 
módszerek (szervezeti innovációk, 
jógyakorlatok, APGICO kreatív 
problémamegoldó módszerének) alkalmazása 
a start-up-okkal és tech-profilú vállalkozásokkal 
végzett konzultációk során. A Kaunas STP-nek 
4 innovációs és vállalkozási szakértője van, 
akik rendszeresen konzultálnak a start-upokkal 
üzletfejlesztés témájában és a coaching során 
különböző módszereket alkalmaznak. A 
Kaunas STP-nek több, mint 100 innovatív start-
up és érett tech-profilú vállalkozása van, és az 
a tervük, hogy az APGICO coaching 
módszertant a gyakorlatban is alkalmazzák a 
napi/heti/havi üzleti konzultációk során.” 

 „Az ECQ minden szükséges intézményi 
támogatást biztosítani fog ahhoz, hogy a 
FLOURISH projekt eredményeit megossza a 
vállalkozásokkal és az érdeklődő 
stakeholderekkel. Ebből a célból az ECQ 
publikálni fogja a FLOURISH Tanfolyam 
tantervét és a Tanulói kézikönyvet a honlapján 
(www.ecqbg.com); a szervezeti 
prezentációiban el fogja helyezni a projekt 
eredményeinek referenciáját; a projekt szellemi 
termékeit további olvasmányként fogja 
megjelölni az ECQ által jövőben fejlesztendő 
képzési anyagokban; és az ECQ hálózati 
partnerei között osztogatni fogja a FLOURISH 
USB csomagot.” 

 

 Minden projekt eredményt fel lehet használni 
oktatási anyagként a következő területek 
képzései során: menedzsment, üzleti 
pszichológia, pedagógia, és szociológia alap- 
és mester képzések. Továbbá, az anyagok a 
SAN üzleti területű posztgraduális programjait 
is gazdagíthatják. A SAN a FLOURISH 
anyagokat más nemzetközi szervezetekkel is 
meg fogja osztani, akikkel együttműködik, mint 
például az egyesült államokbeli Clark 
Egyetemmel, melynek más európai 
országokban is vannak tagintézményei. Az 
anyagokat be lehet mutatni az együttműködési 
részlegek oktatóinak is. 

 

 

 

Kereszthivatkozás projektekkel/platformokkal/szövetségekkel 

A projekt további népszerűsítése érdekében, egymás anyagait kölcsönösen 

megjelentettük más szervezetek és projektek platformjain. Így a FLOURISH 

projekt a következőkkel került összekapcsolásra:  

 EventsPro platform;  

 MyPR platform;  

 ARIALE;  

 QualiTour;  

 CREATE;  

 InnoWork;  

 E.N.T.E.R hálózat – Az EU projekt eredmények transzferálásának 

és hasznosításánal európai hálózata 

 Erasmus Napok európai platformja;  

 INNOTAL;  

 Az én Európám Platform – Európai Projektek Intelligencia 

Rendszere;  

 Az oktatás regionális felügyelősége – Vidin;  

 EU projekt disszeminációs platform;  

 SoftAware projekt;  

 ProHear projekt;  

 AHEAD;  

 and EAQOM Egyesület

http://eventspro.bg/sabitie/pilotno-obuchenie-vavejdane-na-organizatsionni-inovatsii-chrez-kouching-podhod/
https://www.mypr.bg/news/others/FLOURISH-OChAKVAYTE-SKORO-BEZPLATNO-PILOTNO-OBUChENIE-ZA-KOUChING-PO-INOVATsII-ZA-MSP-25065/
http://www.ariale.eu/index.php?t=1300
http://qualitour.eu/index.php?t=7
http://icreate-project.eu/index.php?t=88
http://innowork-project.eu/index.php?t=189
https://www.enter-network.eu/project/flourish/
https://www.enter-network.eu/project/flourish/
http://innotal.unwe.bg/bart/final-results-of-the-flourish-project
https://europa.eu/
http://rio-vidin.org/2020/10/12/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/
http://www.euprojectdissemination.com/ViewProject.aspx
http://softaware-project.eu/overview-2/cross-linked-projects/
http://prohear.eu/Article/Details/58
https://ahead-project.net/Article/Details/64
https://eaqom.eu/2020/10/30/25762/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A FLOURISH projekt (száma: 2018-1-BG01-KA202-048014) az 

Európai Bizottság támogatásával került finanszírozásra.  
Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott 

támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak 

a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető 
felelőssé az abban szereplő információk bármilyen 

felhasználásáért. 
 

 

 

 

 

 

 

Portoguese Association for 

Creativity and Innovation,  

Portugália  

www.apgico.pt 

AidLearn, Consultoria em  

Recursos Humanos Lda.,  

Portugália 

www.aidlearn.pt 

Spoleczna Akademia Nauk,  

Lengyelország  

www.san.edu.pl 

Kauno mokslo ir  

technologijų parkas, Litvánia 

www.kaunomtp.lt 

Csongrád Megyei  

Kereskedelmi és Iparkamara,  

Magyarország 

www.csmkik.hu 

European Center for 

Quality Ltd, Bulgária 

www.ecq-bg.com 

FLOURISH partnerek 
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