
Edscha

EDscHA AUToMoTlvE KAMEN|CE s.r.o. (Edscha BÓhemia, s.r.o.)
Rozvoi inovačniho potenciálu společnosti jako koncernového centra excelence v

pŤedvfrobě

V roce 2008 se Edscha Bohemia prosadi|a jako strategickf paÉner Škoda Auto, a.s. pÍi vlvoji prr)|omové inovace
Superb Twin Door. Tento spěch podnÍti| vedení podniku k za|oŽení sti|eté strďegie trva|ého r stu inovaěnÍ
vykonnosti do roku 2013, zejména V pÍ.edv..Írobních fázích : ve vfvoji, konstrukci, technické pÍÍpravě vÍroby.
Rozhod|ijsme se podporit tento rozvojovÝ program spo|uprací s poradenskym, |ektorskÝm' koučinkovÝm a
facilitaěnÍm tymem spo|ečnosti Inventa s'r.o. pod osobnÍm vedením vedoucího partnera Dr. |ng. ondŤeje Landy'

spo|upÉce s |nventou pÍines|a do naŠÍ práce zce|a novou dimenzi - koncept komp|exnÍho rÍzení rozvojové
strategie, rozvoj klíěovÝch zp sobi|ostÍjako platformy pro získánÍ konkurenčnÍ vfhody nové generace, definici
strategické architektury Edscha Bohemia (Včetně ambiciÓznÍ Vize, strategického Émce, k|ÍěovÝch transformačnÍch
projekt ' akčnÍho a komunikačnÍho p|ánu, zahrnujícího rozvoj vztah jak s k|ÍěovÝmi zákaznÍky, tak s centÉ|ou
koncernu v Remscheidu (Nordrhein-Westfalen).

K|Íěovfm prvkem strategického programu by| rozvoj zpťtsobi|ostÍ vyvojového a konstrukčnÍho tymu' stejně jako
ce|ého managementu spo|ečnosti. lnventa s.r.o. pÍipravi|a a rea|izovala cyk|us 8 jedno- a dvouděnnÍch ap|ikaěně
Íešitelsklch a vycvikovÝch semináŤ a podpoÍi|a transfer novlch poznatkt) do praxe prostiednictvÍm nás|edujícÍch
postupťt a forem :

o lnventa lnnovation loolBox - soubor metod, technik a nástrojť| na podporu imp|ementace
o dt)s|edné pouŽitÍ Émc projekt změn s měrite|nou parametrizacÍ vystupťt
. individuá|ntimp|ementačnÍp|ány
. imo|ementačnÍkoučink
. zíízení a rozvoj projektového extranetu

Rozvoj iešite|skÝch' inovačnlch' tÍmovÝch' komunikačních' pÍezentačnlch' manažoÉkÝch a vŮděÍch
dovedností korctrukěně vyvojového a manažeekého tÍmu by| druhÝm pi|Íiem rozvojového programu. Ve|kÝ
d raz program k|ad| na osvojeni ap|ikovate|nÍch metod' techn|k a poatuptl.

Rozsah programu : 8 workshop (11 dnÍ) + imp|ementačnÍ koučink + extranetová podpora
20 dvou-ti'Ídenních modu|Ů projektu Interleader pro individuálnÍ manažery

Hodnota programu : 3.090.000 Kč + DPH

Trvání programu : nor 2008 - unor 2012

Hodnocení programu
PÍogram Rozvoj inovaěnlho potenciálu Edscha Bohemia jako koncemového centra exct,lenca v pbclvÝlobě se sta|
piedě|em V prosazenÍvÝVoje a konstrukce kamenického záVodu jako respektovaného paÉnera v rámci
koncernového v}izkumu a vyvoje' Na této p|atformě jsme moh|i i v krizovÝch |etech 2008-20.10 vyznamně posÍ|it náš
inovaěnÍ potenciál a po změně V akcionárské struKure koncemu spěšně zÍskat podporu nového v|astnÍka.

s |nventou nadá|e spo|upracujeme - vybranÍ manďei|i Edscha Automotive l(amenice s.r.o' v roce 2011 rozvÍjÍ své
Žp sobi|osti V projektu |nterleader - certifikaění program Ve strategické myš|enÍ, rÍzenÍ změn a rozvoji v dcovství.
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