
 

 

AIDIFY sp. z o.o. implements a project co-financed by 

European Funds: AIDIFY - an innovative solution for 

managing the development of competences and career 

paths in the pharmaceutical industry using machine 

learning mechanisms 

The aim of the project is to develop and implement a product innovation  

on the domestic and international market - an innovative AIDIFY solution 

using machine learning algorithms in the process of modeling the path  

of competence development and career development  in the pharmaceutical 

industry in connection with the educational content offered by the Applicant 

prepared in the microlearning formula. 

The result of the project is the provision of high-quality training materials 

prepared by key opinion leaders to ensure the organization's compliance with 

the constantly changing legal environment in the area of drug development, 

providing a useful tool to optimize the training process and accelerate the 

career development of employees in the pharmaceutical industry, and the 

use of machine learning in order to provide personalized educational content 

and to improve employee competences to improve public health. 

 

 

 

Project value: 1 340 631,00 PLN 

Co-financing of the project from the EU: 998 835,00 PLN 



 

 

AIDIFY sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z 

Funduszy Europejskich: AIDIFY – innowacyjne 

rozwiązanie do zarządzania rozwojem kompetencji i 

ścieżkami kariery w branży farmaceutycznej 

wykorzystujące mechanizmy uczenia maszynowego 
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek krajowy i 

międzynarodowy innowacji produktowej – innowacyjnego rozwiązania AIDIFY 

wykorzystującego algorytmy uczenia maszynowego w procesie modelowania 

ścieżki rozwoju kompetencji i kariery pracownika w branży farmaceutycznej w 

powiązaniu z oferowanymi przez Wnioskodawcę treściami edukacyjnymi 

przygotowanymi w formule microlearningu. 

Efektem projektu jest dostarczanie wysokiej jakości materiałów 

szkoleniowych przygotowanych przez kluczowych liderów opinii, aby 

zapewnić zgodność organizacji z ciągle zmieniającym się otoczeniem 

prawnym w obszarze rozwoju leków, zapewnienie użytecznego narzędzia 

w celu zoptymalizowania procesu szkolenia i przyspieszenia rozwoju kariery 

pracowników w branży farmaceutycznej oraz wykorzystanie uczenia 

maszynowego w celu dostarczenia spersonalizowanych treści edukacyjnych 

oraz podnoszenie kompetencji pracowników w celu poprawy zdrowia 

publicznego. 

 

 

Wartość projektu: 1 340 631,00 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 998 835,00 PLN 
 


