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W ramach projektu EASIMS opracowane zostaną innowacyjne narzędzia szkoleniowe dla "Managera IMS"
(IMS - zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem) dla firm produkcyjnych.
W ramach projektu opracowana zostanie ścieżka szkoleniowa (program nauczania) dla osoby
odpowiedzialnej za IMS, materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania procesami dostępne będą online
w pięciu językach oraz narzędzie programowe ułatwiające projektowanie iwdrażanie IMS w firmie.
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Sektor meblowy w Unii Europejskiej

▪ Przemysł meblarski jest dynamicznym sektorem, z którym powiązana jest znaczna liczba 
miejsc pracy.

▪ O sektorze meblarskim UE*:
▪ 130.000 przedsiębiorstw
▪ 1.1 milionów miejsc pracy
▪ €96 miliardów obrotów
▪ ¼ światowej produkcji mebli odbywa się w UE (45% światowego rynku ogółem, 40-45% światowego 

importu, 40,5% światowego eksportu)
▪ Przewaga MŚP (85% mikro + 12% małych przedsiębiorstw)
▪ Przemysł intensywnie korzystający z praw własności intelektualnej (13% całkowitej liczby rejestracji 

wzorów w OHIM)
▪ Światowy wyznacznik trendów (80% światowej sprzedaży luksusowych mebli)
▪ 500 milionów konsumentów w UE (domy, biura, miejsca publiczne)

*Źródło: EFIC -European Furniture Industries Confederation
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1.
Opracowanie innowacyjnych narzędzi szkoleniowych dla Managera IMS (IMS - Zintegrowany System
Zarządzania) oraz ułatwienie projektowania i wdrażania IMS.

2.

Dwa nowe narzędzia mają na celu poprawę klasycznego podejścia szkoleniowego poprzez zapewnienie
szkolenia w zakresie zarządzania procesami za pomocą modułowej ścieżki szkoleniowej (platformy) - oraz
oprogramowania ułatwiającego praktyczne projektowanie i wdrażanie IMS.

3.
Rezultaty będą przydatne dlaManagerów IMS wMŚP dla dowolnego sektora (produkcyjnego).

4.
Dlamałych i średnich przedsiębiorstw z branżymeblarskiej zostanie opracowany przypadek zastosowania.
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Metodologia projektu i działania

1. Walidacja umiejętności i potrzeb w zakresie wiedzyMŚP z branżymeblarskiej potrzebnej do wdrożenia IMS.

2. Budowa struktury (zarysu) IMS zawierającego kluczowe procesy, procedury itp.

3. Dostarczenie i zatwierdzenie nowego wspólnego programu nauczania dlamanagerów IMS.

4. Opracowywaniemateriałów szkoleniowych (5 języków) zgodnie z zasadami ECVET.

5. Dostarczenie platformy e-learningowej z zintegrowanymmateriałem szkoleniowym (pigułki wiedzy).

6. Opracowanie oprogramowania ułatwiającego praktyczne wdrożenie systemu IMS.

7. Walidacja wyników poprzez kursy pilotażowe (i upowszechnianie wyników)



Skrócony plan pracy

▪ Okres realizacji projektu EASIMS trwa od 01.11.2018 do 28.02.2021 (28 miesięcy) i obejmuje 

6 głównych etapów
▪ Uzyskanie informacji o potrzebnych umiejętnościach i strukturze IMS (listopad 2018 – maj 2019)

▪ Realizacja i zatwierdzenie nowego wspólnego programu nauczania (kwiecień 2019 – październik 

2019)

▪ Opracowanie kursu on-line Managera Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMSM) (Wrzesień 

2019 – Styczeń 2021)

▪ Opracowanie platformy e-learningowej i materiałów szkoleniowych (Wrzesień 2019 – Styczeń 2021)

▪ Demonstrator procesów EASIMS (Listopad 2019 – Wrzesień 2020)

▪ Wydarzenia upowszechniające w krajach partnerów (Luty 2021)
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Konsorcjum partnerów

CENFIM Hiszpania www.cenfirm.org

Koordynator

FCBA Francja www.fcba.fr

DANMAR Polska www.danmar-computers.com.pl/en

MERONI Włochy www.meroni.edu.it

AMUBELA Hiszpania www.amueblacooperacion.es

URV Hiszpania www.urv.cat/es

UEA Republika Czeska www.ueanet.com
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