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SEKCJA A– Wprowadzenie do EuroStart i podręcznika dla pośredników
A.1 Projekt EuroStart
EuroSTART jest ogólnoeuropejskim partnerstwem pomiędzy Niemcami, Irlandią, Hiszpanią,
Węgrami i Polską, mającym na celu rozwój podstawowych i innowacyjnych metod nauczania,
które zachęcają do odnoszenia sukcesów w procesach zarządczych dla startupów
i przedsiębiorców. Projekt ten jest zgodny z założeniami strategii "Europa 2020", której celem jest
wspieranie gospodarki opartej na innowacjach i wysokich technologiach oraz przyczynianie się do
rozwoju jakościowych otwartych zasobów edukacyjnych.
Ostatecznym celem projektu Eurostart jest przygotowanie startupów i przedsiębiorców do
zarządzania konkurencyjnymi i wydajnymi przedsiębiorstwami.
Według raportu Forbes (styczeń 2015 r.), 9 na 10 startupów upada. Przedsiębiorcom, również tym
początkującym, często brakuje niezbędnych kompetencji do wprowadzania i utrzymywania swoich
pomysłów na rynku, takich jak m.in. umiejętności biznesowe, komunikacyjne, samodoskonalenia
i zarządzania, z których ostatnia uważana jest za najważniejszą według partnerów. Są to tzw.
kompetencje przekrojowe, których często brakuje przedsiębiorcom, jako ekspertom.
W celu zaspokojenia potrzeb szkoleniowych dla startupów i przedsiębiorców w dziedzinie
zarządzania, partnerzy EuroSTART opracowali wspólny plan kompetencji i zaproponowali zasoby
edukacyjne oparte na modułach technologicznych, społecznych i interaktywnych, a także
podręcznik nauczania do wykorzystania celów. W projekt EuroStart zaangażowanych będzie:
180 przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą i organizacji
wspierających
500 uczestników w trakcie trwania projektu
100 uczestników w kolejnych latach
Aby osiągnąć swoje cele, partnerzy opracowali:
Arkusz informacyjny dotyczący kompetencji: po sformułowaniu celów nauczania
i efektów projektu EuroStart, partnerzy zidentyfikowali szereg kompetencji
potrzebnych do lepszego zarządzania.
Mapę szkoleniową składającą się z raportu zawierającego informacje na temat
wszystkich potrzebnych treści i wymagań szkoleniowych.
Konkretne treści szkoleniowe odpowiadające kompetencjom, zgodnie z ich
specyficznymi obszarami specjalizacji.
Platformę internetową umożliwiająca przeprowadzenie kursu z interaktywnymi
ćwiczeniami i systemem ewaluacji, w tym modułem społecznym.

A.2. Dla kogo jest ten podręcznik?
Rezultatem jest uzupełnienie szkolenia poprzez dostarczenie narzędzi trenujących dla instruktora
za pomocą pośredników. Niniejszy podręcznik pomoże im uzupełnić szkolenie online
o rekomendacje i treści pedagogiczne, w celu zwiększenia korzyści użytkownika końcowego.
W rzeczywistości, niniejszy podręcznik jest ostatecznym produktem przewidzianym w czwartym
rezultacie projektu EuroSTART, mającym na celu opracowanie i stworzenie dynamicznego
kompendium dalszych materiałów adresowanych do trenerów, które można łatwo aktualizować
w czasie, zapewniając w ten sposób dostarczanie najnowszych istotnych informacji na potrzeby
edukacji w dziedzinie zarządzania dla przedsiębiorstw typu start-up (rozpoczynających swoją
działalność) i przedsiębiorców.
Dodatkowo, oprócz końcowych beneficjentów (przedsiębiorców i startupów) partnerzy
EuroSTART zidentyfikowali i starali się dotrzeć do drugorzędnych grup docelowych, w tym
interesariuszy, którzy odgrywają znaczącą rolę jako pośrednicy między wynikami projektu
a beneficjentami.
Podręcznik ten pozwoli im na wykorzystanie produktów projektu i znaczne zwiększenie wpływu
wcześniej opracowanych produktów. Szczególnie słuchaczom należącym do organizacji
wspierającej przedsiębiorców, będą oni mogli angażować przedsiębiorców i startupy w kurs,
generując potencjalnie efekt mnożnikowy.

Druga sekcja
obejmuje:

Trzecia i ostatnia
sekcja zawiera:

- Projekt EuroStart,
jego ostateczne
cele, bezpośredni
i pośredni
beneficjenci,
innowacyjne
produkty
szkoleniowe

- Przydatne zasoby
dla słuchaczy
uzupełniające pakiet
szkoleniowy
opracowany do tej
pory w ramach
rezultatów projektu

Szczegółowe notatki
dydaktyczne
opracowane na
podstawie różnych
modułów kursu
i przewidywanych
kompetencji,
zawierające
zalecenia dotyczące
najlepszego
wykorzystania
oferowanych
materiałów
szkoleniowych.

- Przegląd struktury
i celów Podręcznika.

- Odniesienia do
nauczanych metod,
bibliografii,
najlepszych praktyk
w zakresie
kształcenia
i szkolenia
zawodowego, linki
do innych
programów
wsparcia projektów
i przedsiębiorstw
itp., zarówno na
poziomie krajowym,
jak i unijnym.

SEKCJA C

Pierwsza sekcja
przedstawia:

SEKCJA B

SEKCJA A

Niniejszy podręcznik składa się z trzech głównych części:

SEKCJA B – Materiały szkoleniowe online i do wydruku dla startupów
B.1 Wprowadzenie
Każdy z partnerów przeprowadził dokładne badania w celu zebrania przydatnych narzędzi,
materiałów, informacji i usług skierowanych do przedsiębiorców i przedsiębiorstw typu start-up,
w nawiązaniu do:
a) ich kontekstu krajowego, a także do własnej oferty usług
b) projektów uzupełniających na poziomie UE
Po udostępnieniu, przejrzeniu i zebraniu wszystkich danych, partnerstwo stworzyło listę
interesujących materiałów w uzupełnieniu do projektu EuroSTART.
W celu rozwinięcia tej sekcji, Materahub opracował dany szablon, w którym wszyscy partnerzy
wprowadzili dane i materiały, które należało zebrać, a następnie przekazać do podręcznika.

To narzędzie robocze pozwoliło partnerom na zebranie materiałów niezbędnych do
szkolenia początkujących przedsiębiorców zidentyfikowanych w następujących
kategoriach:
Zestawy narzędzi biznesowych i do zarządzania (narzędzia online i bezpłatne,
takie jak generatory modeli biznesowych, narzędzia myślowe i matryca decyzyjna,
narzędzia do mapowania myśli);
Linki z zasobami pochodzącymi z innych projektów unijnych i krajowych;
Linki z innymi odpowiednimi programami wspierania przedsiębiorstw
i programami edukacyjnymi (np. Erasmus dla przedsiębiorców, EEN, instrument
wspierający dla MŚP);
Bibliografia (publikacje będące przedmiotem zainteresowania);
Dobre praktyki w dziedzinie zarządzania, przedsiębiorczości i startupów (krótkie
wprowadzenie i powiązania);
Przykłady ćwiczeń i działań szkoleniowych.
Badania zostały rozdzielone pomiędzy partnerów w następujący sposób:
IRLANDIA

WIELKA
BRYTANIA
Portugalia

MALTA

CHORWACJA

LITWA

Cypr

Belgia

Francja

WŁOCHY

Finlandia

Grecja

Bułgaria

Luksemburg

NIEMCY

Austria

Estonia

Dania

Holadnia

WĘGRY

Słowacja

Czechy

Rumunia

Słowacja

HISZPANIA
(2 partnerów)

Łotwa

Szwecja

Polska

Partnerzy zebrali wszystkie zasoby i sklasyfikowali je w taki sposób, aby uczynić materiał łatwym
do wykorzystania przez słuchaczy, w celu opracowania dynamicznego pliku, który jest połączony
z narzędziem online i może być stale ulepszany po zakończeniu projektu. W ten sposób będzie
nieustannie otwarty na nowe treści i przyjmie formę mieszanki materiałów online i do druku ze
wspólną podstawą w języku angielskim.

B.2 Rezultaty
Poniżej ogólne podsumowanie rezultatów badań, obejmujące dalszą klasyfikację wszystkich
zebranych zasobów.

Zestawy narzędzi biznesowych i zarządzania - online i bezpłatnie (np.
generatory modeli biznesowych, narzędzia myślowe i matryca decyzyjna,
narzędzia do mapowania myśli)
Platforma do zarządzania pracą
Asana - platforma do zarządzania
pracą, skupia się na celach,
projektach i codziennych
zadaniach, które rozwijają
działalność gospodarczą.

https://asana.com/

Plan for You - Oprogramowanie do
planowania biznesowego

https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/pl
anung/Businessplan-Software_Plan4You_Easy.html

Timify - oprogramowanie do
planowania online i zarządzania
zasobami

https://www.timify.com/fi-fi/

Zestaw narzędzi Project Manager

https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/imaproject-management-toolkit.pdf

Zarządzanie projektami online

https://www.odoo.com/fr_FR/page/project-management

Open Project, oprogramowanie do
zarządzania projektami typu open
source

https://www.openproject.org/

Zarządzanie projektem

https://www.agantty.com/

Oprogramowanie do zarządzania
przedsiębiorstwem

https://www.scoro.com/lt

Narzędzia do planowania biznesowego
Biznesplan - przewodnik

https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Busines
splan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf

Biznesplan - zestaw narzędzi

http://www.businessplan.lu/en/businessplan/intermediate-version

Biznesplan

https://www.koolitus.eesti.ee/en/entrepreneur/establish
ing-a-company/compiling-a-business-plan/

Przegląd biznesplanu (Izba
handlowa)

https://business.gov.nl/starting-your-business/writing-abusiness-plan/business-plan-an-overview/

Biznesplan dla małych
przedsiębiorstw

https://www.dynamicbusinessplan.com/mini-businessplan

Model biznesowy Canvas
Handyinnovation – model
bisnesowy w formacie
elektronicznym

https://www.handyinnovation.com/business-modelcanvas-in-formato-elettronico/

Model biznesowy Canvas

https://www.p-consulting.gr/business-model-canvas/

Model Canvas - nowe
i dynamiczne narzędzie biznesowe
dla każdej firmy.

https://www.kemel.gr/articles/business-model-canvasdynamiko-ergaleio-epiheirimatikotitas

Osterwalder – model biznesowy

https://portugalstartups.com/2014/10/alexanderosterwalder-is-coming-toportugal/business_model_canvas-2/

Créer mon business plan –
szablony do pobrania

https://www.creer-mon-business-plan.fr/business-plan

Canvanizer

https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc

Model biznesowy Canvas Deutsch

https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wpcontent/uploads/2017/04/Business-Model-Canvasdeutsch.pdf

Bmtoolbox

https://bmtoolbox.net/tools/?lang=de

Model biznesowy Canvas dutch

https://geschaeftsmodellworkshop.de/download/business-model-canvas-pdfdutch

Mapa Myśli
Mindomo, mapa myśli i mapa
koncepcyjna

https://www.mindomo.com/it/

Mind42 - aplikacja online do mapy
myśli

https://mind42.com/public/c71b6501-ee1a-4bf0-bde5e7a58477d01c

Xmind - mapa myśli online

https://www.xmind.net/embed/7ZEf/

Mindmeister - mapy myśli online
dla każdego sektora

https://www.mindmeister.com/it/369574799/bulgariastartup-ecosystem

Narzędzie do budowania wizji
i współpracy

http://li108854.members.linode.com:8082/cvbapp/access

Novamind - interaktywna

https://www.novamind.com/

wizualizacja i mapa myśli
Mindtools - zasoby, które pomogą
Ci stać się skutecznym
i inspirującym menedżerem
i liderem

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_79.h
tm

Narzędzia do tworzenia map myśli
online

https://www.goconqr.com/en/mind-maps/

Whimsical Mind Maps - narzędzie
do tworzenia map myśli online

https://whimsical.com/mind-maps/

Inne narzędzia
Usługa chmury

https://yadi.sk/d/0v3vyn4IG4fP

Artifact Manager- strona
internetowa dla użytkowników
poszukujących oprogramowania
dla swoich komputerów
stacjonarnych lub urządzeń
mobilnych.

https://artifact_manager.bg.downloadastro.com/изтегле
те/#

Bezpłatne zarządzanie relacjami
z klientami (CRM) dla startupów

https://www.openbravo.com/es/

Narzędzie budżetowe RIS (Rejestr
Instytucji Szkoleniowych)

http://budgeting.s3platform.eu/#

Narzędzie technicznej,
ekonomicznej i finansowej
wykonalności

https://planempresa.ipyme.org/

Samoocena przedsiębiorcy

https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facilpara-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedorl2678

Otwarte programy wykonawcze
(szkolenia)

https://www.pbs.up.pt/en/programmes/open-executiveprogrammes/

Usługi biznesowe Cablenet (sieć
i infrastruktura)

https://cablenetbusiness.com.cy/

ProjeQtOr - oprogramowanie do
zarządzania projektami typu Open
source

https://www.projeqtor.org/fr/

Venture - zestaw narzędzi do
rozwoju przedsiębiorstw

venture-dev.com

Oprogramowanie ERP
dostosowane do specyfiki branży

https://www.intactsoftware.com/

Fakturowanie online
i kompatybilność

www.jepilotemonentreprise.com

Oprogramowanie Jira - narzędzie
do opracowywania
oprogramowania

https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=
paid-content&utm_campaign=P9zjirasoftware9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9z
disc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zprojectmanagement&utm_content=viewwebsite&utm_source=GetApp

Oprogramowanie księgowe WAVE

https://www.waveapps.com/accounting

Mind Meister - narzędzie do
tworzenia map myśli

https://www.mindmeister.com/es/mind-maps/design

Innowacyjne i łatwe w użyciu
narzędzia programowe

https://www.meisterlabs.com/

Harmonogram zasobów

https://resourceguruapp.com/

Usługi i rozwiązania informatyczne

https://www.mapitmalta.com/

Smartsheet - platforma oparta na
chmurze

https://www.smartsheet.com/

Google dla startupów - narzędzia
wspierające nowe startupy

https://startup.google.com/

Narzedzia i wskazówki dla startupów
EU startup monitor

http://startupmonitor.eu/

Startup Tools Denmark – zestaw
narzędzi

https://startuptools.org/dk/

Jak rozpocząć działalność
gospodarczą w Holandii (Izba
Handlowa)

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklistsfor-starting-a-business/how-to-start-a-business-in-thenetherlands---a-checklist/

Wzory dokumentów dla startupów

https://www.startupestonia.ee/resources

Startup Magazine – zestaw
narzędzi

https://magazine.startus.cc/startup-city-guide-budapest/

Startup Grind Prague

https://www.startupgrind.com/prague/

Działalność gospodarcza i finanse
w E-Estonii

https://e-estonia.com/solutions/business-and-finance/ebusiness-register/

ITGP – zestaw narzędzi do
dokumentacji

https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentationtoolkits-ie

StartupYard

https://startupyard.com/

Chmura biznesowa Sage

https://www.sage.com/en-ie/

EU startup monitor

http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018Report-WEB.pdf

Startup Europe

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startupeurope

Startup Academy

http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academytraining-on-entrepreneurial-skills

Duńskie centrum projektowe –
narzędzie do projektowania

https://danskdesigncenter.dk/en/use-danish-designcentres-tools

Zestaw narzędzi M-House

https://www.m-house.eu/business-management-toolkit/

Google dla startupów - narzędzia
wspierające nowe startupy

https://startup.google.com/

ABC Accelerator

https://abc-accelerator.com/slovenia/

Linki z zasobami pochodzącymi z innych projektów unijnych
i krajowych
Zarządzanie projektem / projektowanie / pomysł na biznes
Narzędzie do planowania
biznesowego

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/b
usinessplan/

Kreatywny projekt Canvas

https://www.youtube.com/watch?v=46mP5DMiflI

Kreatywny biznes Canvas

https://www.materahub.com/en/project/creativebusiness-2/

Międzynarodowy projekt
„Kreatywni przedsiębiorcy”

https://www.materahub.com/en/project/creativeentrepreneurs-2/

Biznes i zarządzanie – zestaw
narzędzi

https://www.m-house.eu/business-management-toolkit/

Model biznesowy Canvas

http://neo-media.org/livecanvas/en

Innowacyjna skrzynka
narzędziowa z możliwością
projektowania

https://designscapes.eu/wpcontent/uploads/2018/09/FINAL-DESIGNSCAPESTOOLBOX-Letterhead-KvD-NM-FM-review-3-9-2018.pdf

Zestaw narzędzi innowacyjnych

https://gamestorming.com/6-8-5s/

Szkolenia, kursy i zasoby online
Aalto - Uniwersytet
Przedsiebiorczości

Platforma:https://aaltopreneur.fi/research/#listofpublica
tions

ArtEnprise - rozwijający
umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module1-marketing

Szkolenia, doractwo i wsparcie dla
nowych pracowników w
Luksemburgu

https://www.sleevesup.lu/blogs

YEP - podręcznik mentorignu dla
młodych przedsiębiorców

https://yep-project.eu/manual-para-convertirte-en-unmentor-de-emprendimiento/

SUI - kurs internacjonalizacji online

http://lms.startup-internationalization.eu/

SUI - kurs online

http://lms.startupinternationalization.eu/courses/SUI/SUI01/2016_T2/abo
ut

Instrukcja dla startupów

https://www.editorajuspodivm.com.br/manual-juridicoda-inovacao-e-das-startups-2019

WINGS – Internacjonalizacja
kursów online dla początkujących
i przedsiębiorców

https://wings.erasmus.site/

Internacjonalizacja kursu online
dla początkujących
i przedsiębiorców

https://wings.erasmus.site/

Podręcznik mentoringu dla
młodych przedsiębiorców

YEP https://yep-project.eu/social-learningplatform/#manual

Coopilot

kurs dotyczący zakładania przedsiębiorstw:
http://www.coopilot-project.eu/mooc/

Wzmocnienie kluczowych
kompetencji w dziedzinie sztuki
internetowej, graficznej i cyfrowej
poprzez zwiększenie
przedsiębiorczości i obecności
w kształceniu i szkoleniu
zawodowym w Internecie

https://courses.e-marks.eu/

Europejska Szkoła
Przedsiębiorczości

http://ese-project.eu/index.php/syllabus/

Succes4All – kurs e-learningowy
dla wszystkich projektów

https://success4allstudents.eu/en/#e-learning

Metoda nauczania studium
przypadku

Projekt Lead4Skills
http://www.ceeman.org/docs/defaultsource/l4s/l4s_teaching-case-studiescollection_cr.pdf?sfvrsn=0

Szkolenie szwedzkiej agencji ds.
młodzieży i społeczeństwa
obywatelskiego w zakresie
przedsiębiorczości

https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser

YEP – podręcznik mentoringu dla
młodych przedsiębiorców

https://yep-project.eu/manual-polish-2/

Internacjonalizacja kursu online
dla startupów i przedsiębiorców

https://wings.erasmus.site/

Let's Guide – Internetowa
platforma edukacyjna na rzecz
przedsiębiorczości

http://www.letsguide.eu/projects-results

Transfer wiedzy w praktyce

Metody UUX : https://www.kompetenzzentrumusability.digital/angebote/materialien/wissenstransfer-indie-praxis-methoden-zu-uux-und-agilitaet

Szkolenie w zakresie umiejętności
i kompetencji związanych
z przedsiębierczością - Akademia
dla początkujących (StartUp
Academy)

(http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academytraining-on-entrepreneurial-skills)

ArtEnprise - artyści rozwijający
umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module2-finances

Aplikacja dotycząca kontroli
działalności gospodarczej
z kwalifikacjami (skuteczne
zarządzanie finansami)

https://bcapp.eu/el

Badanie dotyczące zdolności do
podejmowania decyzji
laboratoryjnych

http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/00
01/08/d5cd87dcebe775683be89d40ddbfe01a46d48ef0.p
df

Sieć i społeczność
Grupa przedsiębiorstw
i gospodarki społecznej

https://ekogreece.com/our-publications/

Kobiety z obszarów wiejskich
w przedsiębiorstwach

Wspieranie i wzmacnianie pozycji kobiet na obszarach
wiejskich:
http://ruralwomeninbusiness.eu/

Restart Learn to Succeed –
Ponowne rozpoczęcie nauki

http://www.restart.how/bulgaria/learningmaterial

Mapa startupów w Rumunii

https://www.startupblink.com/startups/romania

Mapa startupów w Słowenii

https://www.startupblink.com/startups/slovenia

Poznaj przedsiębiorcę

Nowa seria Nyuko’s (Promocja platformy
przedsiębiorczości)

Silicon Luxembourg

https://www.siliconluxembourg.lu/meet-anentrepreneur-nyuko-new-series/

Przedsiębiorczość belgijskiej sieci

Oferuje bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców i osób
rozpoczynających : https://www.reseauentreprendre.org/bruxelles/

Startup Europe Club

https://startupeuropeclub.eu/

Startup Blink- mapa startupów na
Słowacji

https://www.startupblink.com/startups/slovakia

Startup Estonia - Inicjatywa rządu

https://www.startupestonia.ee/

Społeczność startupów
i technologii

https://startuphub.ee/

Przedsiębiorczość w Estonii

https://investinestonia.com/

Krajowa sieć innowacji

https://en.welfaretech.dk/projects/danish-healthtech

Klastry - innowacyjne podejście do
energetyki

https://eicluster.dk/about-energy-innovation-cluster

Sieć otwartych innowacji

W Duńskim sektorze spożywczym:
https://danishfoodinnovation.dk/?lang=en

Ekosystem techniczny

https://www.techleap.nl/

Ekosystem i finansowanie dla
startupów

https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamste
rdam/i-am-startup/access-to-capital
https://www.startupblink.com/startups/czechia

Prawa własności intelektualnej
Urząd ds. Własności Intelektualnej

https://www.gov.uk/government/organisations/intellect
ual-property-office

Euraxess Croatia - prawa własności
intelektualnej

https://www.euraxess.hr/information/content/croatia/in
tellectual-property-rights-ipr

Maltańska Jednostka Celna ds.
Praw Własności Intelektualnej

https://customs.gov.mt/bus/intellectual-property-rights(ipr)

Własność intelektualna i MŚP

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectualproperty/smes_en

Europejski punkt informacyjny ds.
własności intelektualnej

https://www.iprhelpdesk.eu/

Linki do innych odpowiednich programów wspierania przedsiębiorstw i
programów edukacyjnych (np. Erasmus dla przedsiębiorców, EEN, SME
instrument na rzecz MŚP)
EEN (Sieć przedsiębiorstw
w Europie) na Słowacji

https://een.ec.europa.eu/about/branches/slovakia

Fundusze na rozpoczęcie
działalności dla młodzieży

Przedsiębiorczość:https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/en/content/youthwiki/39-start-funding-youngentrepreneurs-finland#121

Luksemburska Izba Gospodarcza

https://www.cc.lu/en/services/publications/

Wirtualny inkubator
międzyregionalny

https://ivi-erasmus.com/detail_news.php?id=5

Sześć etapów tworzenia
przedsiębiorstw

http://starter.coop/wp/how-to/

SALEEM

Dobre praktyki dla trenerów-przedsiębiorców:
https://www.projet-saleem.org/guide-de-bonnespratiques-pour-laccompagnement-des-etudiantsentrepreneurs/

Gem - Globalny monitoring
przedsiębiorczości

https://www.gemconsortium.org/research-papers

Program AAL

https://www.ffg.at/sites/default/files/broschuere_benefi
t_aal_d.pdf

Spółka zajmująca się promocją
inwestycji

https://investinaustria.at/de/infomaterial/broschueren.p
hp

Przewodnik po startupach
w Amsterdamie

https://fi.co/insight/amsterdam-startup-guide-250resources-for-entrepreneurs

Startup na Węgrzech

https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/en/content/youthwiki/39-start-funding-youngentrepreneurs-hungary

Projekt EYES dla młodych
przedsiębiorców

http://eyes.e-learning.bvk.hu/

Agencja Nauki, Technologii
i Innowacji

https://mita.lrv.lt/

Bibliografia (publikacje będące przedmiotem zainteresowania)
Przewodniki biznesowe
Przewodnik po włoskim biznesie

https://www.pwc-tls.it/it/publications/what-aboutitaly/WAI_2017_low.pdf

“Made in Italy”

Włoski wkład w rozwój dyscypliny i praktyk w zakresie
marketingu biznesowego, Journal of Business-to-Business
Marketing 22(3):161-196 · July 2015
https://www.researchgate.net/publication/283558210_
Made_in_Italy_The_Italian_Contribution_to_the_Develo
pment_of_Business_Marketing_Discipline_and_Practices

Przedsiębiorczość młodzieży
we Włoszech

Dokument dotyczący wizyty studyjnej OECD w Rzymie
(ISFOL, 2.10.2014), Antonello SCIALDONE, Maria DI
SAVERIO, Claudia VILLANTE
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/966/D
i%20Saverio_Scialdone_Villante_Youth%20Entrepreneurs
hip%20in%20Italy.pdf?sequence

Przewodnik biznesowy dla firm
planujących rozpoczęcie
działalności w Finlandii

https://mediabank.businessfinland.fi/l/nnCb-MkC6Vz6

Jak poprawić globalną
konkurencyjność fińskiego biznesu
i przemysłu - wpływ na
gospodarkę i przemysł

Alasdair Reid, Jelena Angelis, Elina Griniece, Kimmo
Halme
https://www.researchgate.net/publication/304925918_H
ow_to_Improve_Global_Competitiveness_in_Finnish_Bus
iness_and_Industry_Impact_study

Doświadczenia dużych fińskich
firm z firmami rozpoczynającymi
działalność gospodarczą

https://ek.fi/wp-content/uploads/Different-EKsivuttain.pdf

Prowadzenie działalności
gospodarczej w 2019r.

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusin
ess/country/g/greece/GRC.pdf

Rozwój przedsiębiorczości w fazie
rozruchu w Grecji wspierany przez
nowoczesne metody finansowania

Zafeiris SIDIROPOULOS, Uniwersytet Macedoński,
Saloniki, Grecja
http://www.asecu.gr/files/asecu-youth/7th-conf/379sidiropoulos.pdf

Zatrudnienie i przedsiębiorczość
kobiet

„Trendy w wyborze kariery zawodowej w Grecji”, E. NinaPazarzi and M. Giannacourou, Uniwerystet w Pireusie
https://www.ersj.eu/dmdocuments/05_p4.pdf

Prowadzenie działalności
gospodarczej w Bułgarii

http://www.chsh.com/fileadmin/docs/publications/Boyk
o/Doing_Business_in_Bulgaria_5112009.pdf

Współczesne aspekty sukcesu
biznesowego wśród wiodących
firm

Działające w Bułgarii, Kiril Dimitrov
https://figshare.com/articles/CONTEMPORARY_FACETS_
OF_BUSINESS_SUCCESSES_AMONG_LEADING_COMPANI
ES_OPERATING_IN_BULGARIA/6804389

Koncepcja modelu biznesowego

Essence, zastosowania i innowacje, A. Yordanova, L.
Yordanova
Wydział Informatyki i Matematyki, Wydział Ekonomii,
Uniwersytet w Tracji, Stara Zagora, Bulgaria
http://www.sfconference.eu/images/3publ/Section_3/A.Yordanova.pdf

Wyzwania związane
z przedsiębiorczością, przewodnik
po rozpoczęciu lub przejęciu
działalności gospodarczej

http://luxembourg.public.lu/de/publications/k/cc-oserentreprendre/en-oserentreprendre-EN.pdf

Zmieniająca się przedsiębiorczość
w Luksemburgu, Jess Bauldry

https://delano.lu/d/detail/news/entrepreneurshipfluctuates-lux/159970

Tematy dotyczące Startup
Kompleksowy, internetowy
system rejestracji firm ułatwiający
życie polskim przedsiębiorcom

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/new
s/2012/09/project-of-the-week-one-stop-onlinebusiness-registration-system-to-make-poland-sentrepreneurs-life-easier

10 Łotewskich historii o sukcesie
startupu, które powinieneś poznać

https://labsoflatvia.com/en/news/10-latvian-startupsuccess-stories-you-should-know

Korzyści dla nowych
przedsiębiorstw i startupów na
Cyprze

https://www.ktc.com.cy/news/the-cyprus-company/117cyprus-advantages-for-new-businesses-and-startupswhy-the-country-has-managed-to-attract-foreign-techgiants

EY Start-up Barometer

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Startup-Barometer_Europa_2018/$FILE/EY%20Startup%20Barometer%20Europa%202018.pdf

Rozpoczęcie działalności
gospodarczej w Luksemburgu

26 Grudzień, 2018
https://www.expatica.com/lu/employment/selfemployment/starting-a-business-in-luxembourg-103684/

Rozpoczęcie działalności
gospodarczej na Cyprze

https://www.investcyprus.org.cy/investor-sguide/setting-up-a-business-in-cyprus

Blog z istotnymi informacjami na
kluczowe tematy związane
z startupem, w języku
flamandzkim

https://www.realdolmen.com

Szwedzki sposób zarządzania

https://www.thelocal.se/20090121/17064

Startup w Szwecji

http://triplecrownleadership.com/resources-for-swedenstartups/

Warszawski ekosystem startup

https://www.eu-startups.com/2019/01/warsaws-startupecosystem-at-a-glance/

Łotewski ekosystem startup

http://www.liaa.gov.lv/en/invest-latvia/start-upecosystem

Niemiecki StartUp Monitor 2018
(KPMG)

https://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm18/files/Deutscher%20Startup%20Monitor%202018.pdf

Dla założycieli, top 50 startup
w 2018

https://www.fuergruender.de/fileadmin/mediapool/Publikation/Top_50_S
tart-ups_und_Gruenderwettbewerbe_2019.pdf

Austriacki startup w 2018r.

https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downl
oads/ffg%20allgemein/publikationen/austrian_startupmo
nitor_2018.pdf

Łotewski fintech startup Mintos

https://www.eu-startups.com/2019/08/latvian-fintechstartup-mintos-passes-milestone-of-e3-billion-in-totalloans-financed/

Powstanie Estońskiej strefy
startupu

https://kodu.ut.ee/~dumas/pubs/ITProfessionalEstonianS
tartupsphere.pdf

Otwarta strategia innowacyjna dla
Austrii

http://openinnovation.gv.at/wpcontent/uploads/2015/08/OI_Barrierefrei_Englisch.pdf

Egzekwowanie praw własności
intelektualnej, Komisja Europejska

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2899/attach
ments/1/translations

Startupy: wzrost zatrudnienia
w Holandii

https://blog.dealroom.co/wpcontent/uploads/2019/09/Netherlands-EmploymentReport-vFINAL.pdf

Węgierskie sprawozdania
dotyczące rozpoczęcia działalności
w 2016 r.

http://www.innovacio.hu/download/hirek/2017/hungari
anstartupecosystemreport.pdf

Projekt badawczy – Estonia jako
usługa

https://media.voog.com/0000/0037/5345/files/ESTaas.p
df

Urząd ds. Własności Intelektualnej
Unii Europejskiej

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observator
y/observatory-publications

Najlepsze startupy ze Słowenii

https://the-slovenia.com/business/top-10-startupsslovenia/

Węgry – cyfrowa strategia
startupu

https://digitalisjoletprogram.hu/files/89/ea/89eac5ce5f7
4178f3f527945f7edd08f.pdf

Estonia jako najlepsze
społeczeństwo cyfrowe

https://e-estonia.com/wp-content/uploads/e-estonia191017-konekaartidega-eng.pdf

Studium przypadku, opracowanie
strategii w zakresie znaków
towarowych w kontekście
międzynarodowym

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdoc
uments/Case-Study-Developing-Trade-Mark-Strategy.pdf

Zarządzanie produkcją i rozwój
działalności gospodarczej

https://books.google.hu/books/about/Production_Mana
gement_and_Business_Devel.html?id=_nx_DwAAQBAJ&r
edir_esc=y

Węgierska charakterystyka startup

http://unipub.lib.unicorvinus.hu/4082/1/VT_2019n5p2.pdf

Polityka konkurencji i prawa
własności intelektualnej

https://www.cresse.info/default.aspx?articleID=3431

Krajowa strategia na rzecz
umiejętności w Irlandii 2025 r.

https://www.education.ie/en/Publications/PolicyReports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf

10 Słoweńskich startup, na które
należy zwrócić uwagę w 2019 r.

https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenianstartups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/

Identyfikacja gotowości
przedsiębiorczości do stosowania
praktyk startupowych w branży
usługowej

https://www.researchgate.net/publication/319665690_I
dentifying_entrepreneurship_readiness_for_the_applicat
ion_of_the_Lean_Startup_practices_in_the_service_indu
stry_-_Case_study_Romania

Przeglądy europejskich
ekosystemów dla startupów
w poszczególnych krajach

http://startupmonitor.eu/EUSM_Country-overviews.pdf

Unijny system startup

http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018Report-WEB.pdf

Edukacja i wskazówki
Kurs finansowania przedsiębiorstw

https://www.negociosyemprendimiento.org/2010/01/de
scargar-curso-finanzas-empresariales.html

Wprowadzenie do zarządzania
przedsiębiorstwem

http://www.adizesca.com/site/assets/gintroduccion_a_la_gestion_empresarial-pr.pdf

5 kluczowych narzędzi na rzecz
innowacji

https://www.bubok.es/libros/12521/5-Claves-parainnovar-Recomendaciones-para-destacar-en-unmercado-global

Tworzenie biznesplanu

https://www.encontresuafranquia.com.br/como-montarum-plano-de-negocios-aprenda-em-10-passos/

Kształcenie w zakresie
przedsiębiorczości w Belgii

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ent
repreneurship/Belgium_151022.pdf

Młodzi ludzie, przedsiębiorczość
i uczenie się pozaformalne

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.c
gi?article=1440&context=intl

Kursy open source w szkole
zarządzania Grenoble

http://opencim.grenoble-em.com/

Główne zastosowania narzędzi
i platform przez MŚP w Polsce od
kwietnia 2018 r.

https://www.statista.com/statistics/700868/monthlysme-usage-of-online-tools-and-platforms-poland/

Szkolenia z zakresu praw własności https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172
intelektualnej i narzędzia służące
219013000598
lepszemu radzeniu sobie
z tematyką praw własności

Wsparcie Startup
Wsparcie dla portugalskich
przedsiębiorstw rozpoczynających
działalność gospodarczą

https://www.dinheirovivo.pt/economia/apoio-asstartups-recebe-injecao-de-300-milhoes-de-euros-2/

Portugal Ventures inwestuje 1,3
mln euro w pięć nowych firm
z branży turystycznej

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/portugalventures-investe-13-milhoes-de-euros-em-cinco-startupsde-turismo-500508

Tendencje w krajobrazie wsparcia
dla startupów - inkubatory,
akceleratory i inne

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studi
en/trends-in-der-unterstuetzungslandschaft-von-startups.pdf?__blob=publicationFile&v=10

Wyłaniający się system na
skrzyżowaniu Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Do
cuments/innovation-and-entrepreneurship%20centre/CY_IEC_Cyprus%20_An_emerging_startup_ec
osystem_Noexp.pdf

Dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
w dziedzinie zarządzania, przedsiębiorczości i rozpoczynania działalności
gospodarczej – krótkie wprowadzenie i powiązania
Zarządzanie
Bułgaria – W ustawodawstwie
bułgarskim nie istnieje prawna
definicja przedsiębiorstwa
społecznego, jak również zasady
regulujące status, formę
i działalność przedsiębiorstwa
społecznego. Główne prawo
związane z tym zagadnieniem
dotyczy działań z zakresu pomocy
społecznej. Pomimo braku regulacji
prawnych, praktyka w Bułgarii
pokazuje, że istnieją organizacje
rozwijające przedsiębiorczość
społeczną.

http://www.evtnetwork.it/wpcontent/uploads/2016/11/bulgariapresentation_social_enterpreunership_16-09-2014.pdf

Cypr: CyHRMA (Cypryjskie
Stowarzyszenie Zarządzania
Zasobami Ludzkimi) jest
zaangażowane w rozwój
i skuteczną reprezentację
zawodów, związanych
z zarządzaniem zasobami ludzkimi
na Cyprze, a w szczególności
specjalistów w dziedzinie
zarządzania zasobami ludzkimi,
kształcenia i rozwoju, pracy i relacji
pracowników, psychologii
organizacyjnej / zawodowej
i innych pokrewnych dziedzinach.

https://www.eapm.org/cyprus

Rozwój kompetencji w zakresie
przedsiębiorczości

https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/en/content/youthwiki/38-developmententrepreneurship-competence-lithuania

Krajowa Rada ds. Umiejętności

https://education.gov.mt/en/Pages/National-SkillsCouncil.aspx#

Program Startup city: W ostatnich

https://drive.google.com/file/d/1eLZlEateQoaMApCvyE0

latach startupy i szybko rozwijające
się firmy technologiczne stały się
niezbędne dla każdego dużego
miasta. Na całym świecie
znajdujemy się w okresie
przejściowej gospodarki - takiej,
która oferuje możliwości
przedsiębiorcom, myślicielom
i wynalazcom, którzy ciężko pracują
nad nowymi technologiami,
produktami i innowacjami, aby
poprawić nasze życie. Rządy miast
odgrywają ważną rolę, pomagając
tym startupom rozwijać się
lokalnie; aby to osiągnąć, rządy
muszą najpierw przyjąć własną
postawę początkową, działając jako
dynamiczne i całodobowe
przedsiębiorstwo, które odpowiada
szybkiemu tempu dzisiejszego
biznesu.
Program StartupCity został
zaprojektowany aby zapewnić
administracjom, urzędnikom służby
cywilnej i inicjatywom publicznoprywatnym wskazówek, w jaki
sposób mogę myśleć i pracować
jako startup. Książka szczegółowo
analizuje, w jaki sposób sektor
publiczny może
współpracować z sektorem
prywatnym w celu tworzenia
inicjatyw. To z kolei pobudzi
ekosystem świata startupów
i sprawi, że miasta staną się
siedliskiem innowacji i wzrostu
licznych miejsc pracy. Bas Beekman
i Ruben Nieuwenhuis - publiczni
i prywatni liderzy programu
StartupAmsterdam - prowadzą
czytelnika przez konkretne lekcje,
przypadki i najlepsze praktyki,
pokazując, jak każde miasto na
świecie może wyrosnąć na miasto
startupowe. Pobierz program akcji
StartupAmsterdam.
Książka została oficjalnie wydana
podczas The Next Web Conference
2017, która odbyła się 19 maja
2017 r.

5MCVmcu2hWDwt/view

Przedsiębiorczość
Włochy: Kształcenie w zakresie
przedsiębiorczości jest stopniowo
wprowadzane na wszystkich
poziomach edukacji we Włoszech.
Jest ona uznawana za kluczową
kompetencję. W 2013 r.
opublikowano nowe wytyczne
dotyczące planowania i wdrażania
inicjatyw w edukacji
przedsiębiorczości pod patronatem
Instytutu Rozwoju Kształcenia
Zawodowego. Wytyczne te
określają wsparcie dla instytucji
edukacyjnych, dyrektorów szkół
i nauczycieli.

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ent
repreneurship/Italy_151022.pdf

Finlandia: Fińska Narodowa
Agencja Edukacji pomaga rozwijać
system zapewniania jakości
w kształceniu i szkoleniu
zawodowym (VET). Podmioty
świadczące usługi w zakresie
szkolenia zawodowego są
odpowiedzialne za jakość
kwalifikacji, szkoleń i innych
świadczonych przez nich usług oraz
za ciągły rozwój zapewniania
jakości.

https://www.oph.fi/en/education-system/finnishvocational-education-and-training/quality-assurancenational-reference-point-vet

Luksemburg: Rząd Luksemburga
współpracował z sektorem biznesu
w celu utworzenia organizacji nonprofit z misją promowania edukacji
w zakresie przedsiębiorczości
w szkołach. Ta organizacja
pozarządowa (asbl Jonk
Entrepreneuren), która jest
członkiem europejskiej sieci JA-YE
Europe, prowadzi różne programy
kształcenia zawodowego, z których
najważniejszym jest program dla
firm studenckich.

http://www.innovation.public.lu/en/decouvrir/jeunes/jeu
nes-entrepreneurs/jonk-entrepreneuren/index.html

Hiszpania: głównymi trendami
w zakresie edukacji do
przedsiębiorczości i tworzenia
startupów jest program edukacyjny
Grado LEINN, inspirowany fińską
metodologią LEINN, obejmujący

https://www.floridauniversitaria.es/esES/OfertaAcademica/grados/Paginas/grado-liderazgoemprendedor-innovacion.asp

uczenie indywidualne, w firmie,
w zespole i przywództwo w celu
osiągnięcia nauki uczenia się,
przywództwa i strategii,
zarządzania wiedzą i kreatywności.
Kilka centrów edukacyjnych oferuje
obecnie takie szkolenia w Hiszpanii,
na przykład uniwersytet FLORIDA
w Walencji.
Polska, TES - Wirtualny
przewodnik w Polsce, Szkoła
Przedsiębiorczości

http://theentrepreneurialschool.eu/news/tes-virtualguide-in-poland-2786/

Mentoring dla przedsiębiorców
w wieku 10-18 lat
z doświadczonymi
przedsiębiorcami

https://www.grainesentrepreneurs.fr

Portugalia: Mając świadomość
potrzeby stymulowania innowacji
w tym sektorze, rząd określił
przedsiębiorczość jako jeden
z priorytetów polityki sektorowej
w celu promowania Portugalii jako
nowoczesnego i innowacyjnego
miejsca, zdolnego przyciągać
inwestycje, talenty i gości z całego
świata.

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/
Empreendedorismo/iniciativas-turismo-deportugal/Paginas/default.aspx

Sieć na rzecz nauczania
przedsiębiorczości

https://youthstart.be/en/

Rumunia:
Startup Europe Summit 2019 Wiodący gracze w dziedzinie
przedsiębiorczości
technologicznej i innowacji
w Europie Środkowej
i Wschodniej spotkają się
z kluczowymi podmiotami
w ekosystemach innowacji
z Europy Zachodniej.
Gospodarzem jest rumuńska
prezydencja w Radzie Unii
Europejskiej.
Szkoła przedsiębiorczości

https://www.tesguide.eu/default.aspx

Centrum Rozwoju Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

https://www.kpmpc.lt/index_en.html

Telewizja edukacyjna w Kentucky

https://www.ket.org/education/

Sukces dzięki strategii w zakresie
umiejętności – praktyki zawodowe
na północy Irlandii

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkittackling-early-leaving/resources/success-through-skillsstrategy

Niemcy

DSE powstało w 1989 roku w celu zapewnienia
studentom kierunków inżynierskich najlepszych
możliwych szans na dobre funkcjonowanie w życiu
zawodowym zarówno w czasie studiów, jak i po ich
ukończeniu. Pomysł polegał na tym, aby studenci mieli
lepsze pojęcie o tym, u których pracodawców mogą
ubiegać się o pracę i jakie będzie życie zawodowe po
ukończeniu studiów. Właśnie z tymi nadrzędnymi celami
połączono Pejlinga. Pejling to podręcznik firmy dla
studentów inżynierów i absolwentów. Celem jest pomoc
w odniesieniu sukcesu w poszukiwaniu pracy, która
w rzeczywistości zaczyna się już podczas studiów i nasila
się po ich ukończeniu.
DSE szybko zdało sobie sprawę, że oprócz Pejlinga istnieje
również potrzeba bezpośredniego kontaktu
z przedstawicielami firm inżynieryjnych. Właśnie dlatego
DSE zorganizowało pierwsze targi w 1991 roku. Odbyło się
ono w Lyngby i wzięło w nim udział 15 firm. Dziś targi
znacznie się rozrosły, co roku odbywają się targi DSE
w AAU i DTU

Obszary Start-up
Grecja: W 2014 r. Miasto Pireus
(EL) wprowadziło BlueGrowth
(niebieski wzrost), pierwszy
ustanowiony na poziomie UE
konkurs innowacji w dziedzinie
gospodarki morskiej (niebieska
gospodarka), w celu wzmocnienia
tradycyjnych działań
gospodarczych związanych
z gospodarką morską za pomocą
innowacyjnych pomysłów
biznesowych. Inicjatywa
BlueGrowth ustanowiła pejzaż
morski, ludzki ekosystem
(partnerów, sponsorów, doradców,
środowisko akademickie) wokół
niebieskiej gospodarki. Udana
współpraca między
interesariuszami jest kluczowym
atutem BlueGrowth, który daje
możliwość stworzenia akceleratora
i kreatora miejsc pracy w mieście.

https://urbact.eu/promoting-entrepreunership-andinnovation-maritime-economy

Węgry: Noc Startupu organizowana
jest corocznie od 2015 r. przez
Budapest Enterprise Agency (BEA)
i jest największym wydarzeniem
startupowym odbywającym się
w Budapeszcie przy wsparciu Rady
Miasta.
Celem jest zapewnienie platformy,
na której mogą się spotkać
uczestnicy ekosystemu
startupowego w Budapeszcie:
dzielnice, uniwersytety, centra
innowacji, inkubatory, duże firmy
w Budapeszcie i powiązane z nimi
programy, eksperci w stosunkach
międzynarodowych Budapesztu
i wszyscy zainteresowani
innowacjami biznesowymi .
Budapeszteńska Agencja
Przedsiębiorczości to jedyne
kwalifikowane przez UE Centrum
Innowacji Biznesowych (EUBIC) na
Węgrzech. W uznaniu osiągnięć
BEA od 2013 r., Budapeszt zdobył
nagrodę Komisji Europejskiej
Startup Europe w 2018 r. w
kategorii „Najlepsza administracja
publiczna dla startupów”.

https://startupokejszakaja.hu/en/

Estonia: Zasadniczo wiza
startupowa daje zagranicznym
przedsiębiorcom możliwość
osiedlenia się w Estonii na okres do
18 miesięcy w celu założenia firmy.
Wiza na rozpoczęcie działalności
gospodarczej może zostać wydana
na okres do 365 dni i przedłużona
na okres do 183 dni. W przypadku
przedsiębiorców rozpoczynających
działalność, którzy założyli swój
startup w Estonii i chcą zostać
dłużej, można złożyć wniosek
o zezwolenie na pobyt czasowy dla
przedsiębiorców. W przypadku
przedsiębiorstw rozpoczynających
działalność, istnieje ogólny wymóg
inwestycyjny (65 000 EUR)
dotyczący ubiegania się
o zezwolenie na pobyt dla
przedsiębiorczości. Zezwolenie na
pobyt czasowy na prowadzenie
działalności gospodarczej może być

https://www.startupestonia.ee/visa/faqs

wydane na okres do pięciu lat.
Austria: Najważniejszymi źródłami
finansowania w Austrii są
Austriacka Agencja Promocji
Badań (FFG) i Austria
Wirtschaftsservice GmbH (aws).
Oferują one bezzwrotne dotacje,
gwarancje lub pożyczki
subsydiowane.
Magazyn Forbes nazwał Wiedeń
najlepszym miejscem do założenia
firmy. I jest ku temu dobry powód,
zwłaszcza jeśli przyjrzymy się bliżej
startupom.
Austria ma stosunkowo wysoką
stawkę podatków i opłat w
porównaniu międzynarodowym.
Jednym z zastosowań tych
wpływów jest kompleksowy system
finansowania i środki wsparcia dla
startupów i projektów
innowacyjnych. Oferta takiego
finansowania jest bardzo
różnorodna i dobrze przyjęta przez
społeczność biznesową.
Jednak krajowe firmy z kapitałem
podwyższonego ryzyka, takie jak
Speedinvest i wielu aniołów
biznesu, wielokrotnie wspierają
start-upy, zapewniając
finansowanie i inwestując miliony
euro w kapitał. Szczegółowe
informacje na temat szerokich
możliwości finansowania
startupów w Austrii można znaleźć
w sekcjach startupów na stronie
internetowej FFG.
Działalność finansowa miasta
Wiedeń jest łączona pod auspicjami
Vienna Business Agency i obejmuje
doractwo, usługi i korzystne
cenowo powierzchnie biurowe,
a także finansowania pieniężne.

https://viennabusinessagency.at/

Łotwa: (Strona 12 raportu)
Państwowe Gimnazjum Ryskie nr 3
jest jedną z najlepszych szkół na
Łotwie i mocno podkreśla studia
biznesowe. Każdego roku szkoła
bierze udział w międzynarodowej

http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments
&task=download&id=780:TES-Brochure-2018-web

grze symulacyjnej strategii
biznesowej „Titan”, w której
w 2017/18 roku brało udział 48
zespołów składających się z 154
uczniów.
Szwecja: Program magisterski
w zakresie przedsiębiorczości
2019/2020 z Uniwersytetu
w Uppsali

https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/progra
m/?pKod=SEN2N&pInr=&lasar=19%2F20)

Dania: DSE organizuje również DSE
Focus Night, który jest oparty na
wcześniejszym formacie
wydarzenia DSE o nazwie
Prezentacje Firmowe. Pierwsza DSE
Focus Night odbyła się w DSU w
DTU w 2007 roku i w AAU w 2010
roku. Od tego czasu DSE Focus
Night odbywa się każdego roku na
każdym uniwersytecie.
W 2016 r. DSE uruchomiło
wydarzenie sieciowe DSE PRE-PAIR,
które odbywa się co roku w DTU
Ballerup. PRE-PAIR koncentruje się
na zapewnieniu staży dla
studentów zapisanych na programy
Bachelor of Engineering w DTU.

https://studerende.dk/om-dse?lang=en

Zestaw narzędzi VET do walki
z problemem przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkittackling-early-leaving/resources/training-success-tfs

Startup BW pre-seed: : Wiele
innowacyjnych pomysłów
biznesowych nigdy nie jest
realizowanych, ponieważ wielu
założycielom brakuje niezbędnego
finansowania, szczególnie na
wczesnym etapie. Z tego powodu
stworzono instrument
finansowania „Start-up BW PreSeed”. Jest to instrument
finansowania, który zaczyna się na
wczesnym etapie, w którym
inwestorzy instytucjonalni
zachowują ostrożność ze względu
na zwiększone ryzyko i niepewne
perspektywy powodzenia projektu
rozruchowego. Aby wesprzeć
obiecujące projekty typu startup na
drodze finansowania, kraj
związkowy Badenia-Wirtembergia

https://www.startupbw.de/finanzierungfoerderung/finance/pre-seed/

zapewnia 14 milionów euro na
program Pre-Seed. Oprócz
wsparcia finansowego ze strony
kraju związkowego BadeniaWirtembergia, startupy wspierane
są przez partnerów Pre-Seed
w pracy nad ich modelami
biznesowymi. Partnerzy wspierają
nie tylko pracę nad treścią, ale
także poszukiwanie
współinwestorów.
Agencja ds. Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

https://www.azvo.hr/en/

Agencje Kształcenia Zawodowego
i Kształcenia Dorosłych

https://www.asoo.hr/

Przykłady ćwiczeń i działań szkoleniowych
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Projekt Canvas

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-3business-planning/3-the-creative-project-canvas

Biznesplan

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businesspl
an/

Zestaw narzędzi do zarządzania
projektami

https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/imaproject-management-toolkit.pdf

Model biznesowy Canvas

http://www.entrepreneur.bg/8305/izgradete-biznesmodel-na-svoya-biznes-s-tozi-bezplaten-instrument/

Model biznesowy Canvas

http://www.innovation.public.lu/en/innover/start-up/planaffaires/business-models/bmcanvas.pdf

Symulacje / Gry
Gra video symulująca tworzenie
biznesu

http://www.ipyme.org/esES/DecisionEmprender/Paginas/Simula.aspx

Symulacja biznesowa

http://titan2018public.ja.org/

Quiz: Czy masz to, co trzeba, aby
zostać przedsiębiorcą?

https://www.entrepreneur.com/article/246454

Symulator Startup,
przedsiębiorczość i wyzwanie
związane z zarządzaniem

https://virtonomics.com/

Wskazówki i porady
Ścieżka rozwoju przedsiębiorcy

https://www.youtube.com/watch?v=Aq9Xoutos8Q

Jak rozpocząć Startup?

https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/startup/ecourse-2/how-to-start-a-startup-e-course-2/

Przedsiębiorczość technologiczna:
Jak rozpocząć nowe
przedsiębiorstwo?

https://www.futurelearn.com/courses/technologyentrepreneurship-start-a-new-venture

Przedsiębiorczość

https://www.wu.ac.at/gruenden/programme/entrepreneu
rship-intro

Wilno, IP na szkolenia biznesowe

http://iprhelpdesk.eu/event/4333-vilnius-ipforbusinesstraining

The Tech Business Angel Investors
Group w Rumunii - TechAngels
aktywnie przyczynia się do
rozwoju biznesu technologicznego
z Rumunii i Europy PołudniowoWschodniej poprzez inwestycje,
wiedzę specjalistyczną i kontakty
od 2013 r.

http://techangels.ro/

Kurs szkoleniowy i program edukacyjny
Poligon to trening szkoleniowy dla
osób prowadzących działalność na
własny rachunek, pracujących
w dziedzinie kreatywnych
gospodarek, kultury
i przedsiębiorczości społecznej.

http://startuperasmusplus.com/en/slovenia-bp

Program Be Smart: Program
szkoleniowy dotyczący
najważniejszych tematów dla
startupów oraz międzynarodowy
konkurs dla startupów
zainicjowany przez Butapesztańską
Agencję Przedsiębiorczości

http://bvk.hu/budapest-enterprise-agency/

Szkolenie Online

https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-coursesoverview/management?utm_source=google&utm_mediu
m=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrB
RA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0s
XkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE

V4 Startup Force: Program
szkoleniowy mający na celu
uczenie się lokalnych sztuczek

http://v4startupforce.designterminal.org/

biznesowych i zwiększenie skali
startupu w skali
międzynarodowej.
Siec na rzecz nauczania
przedsiębiorczości

https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-coursesoverview/management?utm_source=google&utm_mediu
m=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrB
RA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0s
XkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE

Nastolatki rozpoczynające
działalność - szkolenie online

https://www.startupteens.de/site/online

Szkolenie w zakresie własności
intelektualnej

https://www.gov.uk/government/publications/intellectualproperty-training-course-ip-master-class

Europejski punkt informacyjny ds.
praw własności intelektualnej

https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/relateddocument
s/Training_Catalogue.pdf

The Startup Central

http://www.thestartupcentral.com/

Litewskie centrum nieformalnej
edukacji młodzieży

https://www.lmnsc.lt/

SEKCJA C – Wskazówki dydaktyczne i zalecenia
Ta ostatnia sekcja podręcznika dla pośredników jest zbiorem przydatnych notatek dydaktycznych
wspierających kurs, trenujących wymiar szkoleniowców odnoszących się bezpośrednio do
modułów kursu i platformy EuroSTART oraz ułatwiających transfer wiedzy na temat konkretnych
przypadków, w tym rezultatów uczenia się z każdego konkretnego tematu programu
szkoleniowego.
W tej sekcji zaleca się również zastosowanie modułów i wiedzy zdobytej w środowisku
biznesowym, a także dotyczące uzupełniających działań prowadzonych przez trenerów.
Aby rozwinąć tę sekcję, MateraHub opracował dany szablon, w którym wszyscy partnerzy
umieścili odpowiednie notatki dydaktyczne, które należy zebrać i przenieść do podręcznika.

Moduł 1 – Kreatywność
- Wprowadzenie do modułu: cele i ogólne i efekty uczenia się
Ten moduł ma na celu zdefiniowanie kreatywności i wykazanie przydatności, do wykorzystania jej
w celu przekształcenia pomysłów w udany projekt. Kreatywność odnosi się do umiejętności
i postaw, które polegają na tworzeniu, wymyślaniu lub generowaniu nowych pomysłów,
zwiększających produktywność i sukces firmy.
Głównym celem tego modułu jest zwiększenie zrozumienia osób pracujących z młodzieżą i liderów
na temat znaczenia kreatywności w przedsiębiorczości, a także opracowanie i dzielenie się
metodami i narzędziami do doskonalenia tej umiejętności. W tym celu uczenie się formalne,
pozaformalne i nieformalne zostanie wykorzystane do przygotowania słuchaczy do kierowania
kreatywnymi i konstruktywnymi strategiami myślenia stosowanymi w prawdziwym biznesie.
W tym module uczestnicy nauczą się:
- Zidentyfikować i docenić kreatywność jako kluczową kompetencję w zakresie przedsiębiorczości
- Zrozumieć i zastosować podstawowe elementy procesu twórczego i umiejętności myślenia jako
zachowania przedsiębiorczego
- Wdrożyć zdolności twórczego myślenia i podejmowania decyzji
- Rozwijać nieszablonowe i oryginalne myślenie na poziomie indywidualnym
- Zachęcać do bycia kreatywnym przedsiębiorczym myślicielem szukającym rozwiązań
- Wykorzystać odpowiednie strategie i narzędzia, w celu wspierania i stosowania kreatywności.

- Studium przypadku / Inne materiały
Kreatywność to zdolność do rozwijania nowych pomysłów i odkrywania sposobów patrzenia na
problemy i możliwości. Stymulowanie kreatywności i odkrywanie zupełnie nowych i nieznanych
wcześniej obszarów prowadzi do zwiększenia produktywności firmy.
Kreatywność w przedsiębiorczości może również zawierać nowe i przydatne rozwiązania
problemów biznesowych, kreatywne strategie biznesowe lub zmiany w procesie
przedsiębiorczości.
Oto kilka interesujących artykułów podkreślających potrzebę kreatywności w miejscu pracy:
• Przewodnik menedżera dotyczący wspierania kreatywności w miejscu pracy, autorstwa
Gabe Duverge, w zakresie administracji i zarządzania przedsiębiorstwem. Ten artykuł
kładzie nacisk na korzyści płynące z kreatywnego miejsca pracy, oraz na to, w jaki sposób

może
ono
zwiększyć
kreatywność
i
produktywność
pracownika.
https://www.tuw.edu/business/creativity-in-the-workplace/
• Dlaczego kreatywność jest ważna nie tylko w pracy twórczej, autor: Karen Young. Po
wyjaśnieniu, jak ważna jest kreatywność w miejscu pracy, w artykule podano porady, jak
stać się bardziej produktywnym, uzyskać inspirację i wygenerować nowe pomysły.
https://social.hays.com/2019/03/05/creativity-important-for-all-jobs/
• Oto dlaczego kreatywność i przedsiębiorczość muszą współistnieć, autor: Nicolas Susco,
Podręcznik dla przedsiębiorców. W tym artykule autor wyjaśnia, w jaki sposób odnoszący
sukcesy przedsiębiorcy wykorzystują kreatywność do tworzenia nowych i oryginalnych
pomysłów,
ale
także
rozwiązują
problemy
i
udoskonalają
biznes.
https://entrepreneurshandbook.co/heres-why-creativity-and-entrepreneurship-must-coexist-dc7fd8a2b183
Jako ciekawe studium przypadku, do wykorzystania z osobami uczącymi się, polecamy grę, która,
dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.creativityatwork.com/creativityinnovation-and-leadership-development/case
-studies-using-the-arts-as-a-katalizator-fortransformation /.
To studium przypadku pokazuje, w jaki sposób grupa konsultantów zdołała dowiedzieć się, czy
dzięki technice wspólnego malowania nadal podzielają tę samą wizję przyszłości. Ta gra pozwoliła
także grupie na głębsze rozmowy, podczas których każda z nich mogła wyrazić swoją wrażliwość,
wizję i doświadczenie. Wspólna technika malowania pozwoliła jednostkom dzielić się intymnością,
która przyniosła nową energię i ducha zespołu.

- Zalecenia
Moduł kreatywności przedstawiony w projekcie Eurostart zawiera kilka propozycji praktycznych
działań, które można łatwo wdrożyć w grupie. Większość to zajęcia i gry mające na celu
podniesienie świadomości słuchaczy na temat znaczenia powiązań umysłu i otwartości w procesie
twórczym. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnicy zdadzą sobie również sprawę, że kreatywność to
umiejętność, której można się nauczyć i która może zwiększyć produktywność w pracy.
Jako przykład sugerujemy, abyś zrobił to krótkie doświadczenie w grupie, aby pracować nad
zdolnością do odkrywania różnych sposobów rozwiązywania problemów:
Wytnij 6 kolorowych kapeluszy, z których każdy z nich reprezentuje konkretny rodzaj procesu
myślowego: proces organizacyjny, wrodzona intuicja, fakty, nowe pomysły i możliwe rozwiązania,
pesymistyczny osąd i przezorność. Radząc sobie z problemem, każdy uczestnik musi wyświetlać
osobny kolor reprezentujący jeden typ myślenia.

Zazwyczaj, gdy mamy do czynienia z problemem (zbiorowym), każdy koncentruje się na
konkretnym podejściu w danym momencie. Okazuje się jednak, że grupa ma tendencję do
większej współpracy, gdy jedna osoba reaguje emocjonalnie (czerwony kapelusz), podczas gdy
inna osoba stara się być obiektywna (biały kapelusz), a jeszcze inna osoba krytycznie odnosi się do
kwestii, które wynikają z dyskusji (czarny kapelusz). Kapelusze pomagają osobom
w rozwiązywaniu problemów z różnych punktów widzenia i skupiają się na brakach w podejściu
do rozwiązywania problemów.

Jeśli szukasz dalszych przykładów działań związanych z kreatywnością, możesz znaleźć
wiele zasobów w Internecie, na przykład korzystając z poniższych linków:
-

Myślenie lateralne, autorstwa E.de Bono: https://www.edwddebono.com/lateral-thinking
Generator słów losowych: https://www.textfixer.com/tools/random-words.ph
Kreatywność
w
pracy:
„Technika
Pomodoro”:
https://www.lifehack.org/articles/productivity/the-pomodoro-technique-is-it-right-foryou.html

Jako prowadzący powinieneś rozważyć ten moduł jako kompetencję przekrojową, która
może być stosowana w wielu dziedzinach technicznych i specyficznych, poprzez różne
działania, które mają być realizowane z grupą. Nie zapomnij też, o tym aby:
-

Zachęcać do interakcji w w grupie i zawsze prosić słuchaczy o udział w zajęciach
Pokazać jak ważne jest zarządzanie czasem: hobby, czas wolny, nuda są w pełni
zintegrowane z procesem twórczym!
Zachęcać do korzystania z obrazów w jak największym stopniu, aby stymulować
entuzjazm i pasję
Po nauczaniu zawsze daj im odpowiedzieć na pytania, popchnij ich do sformułowania
wątpliwości, podważenia ich wizji i sposobu myślenia
Zachęcać do nieformalnych dyskusji i spotkań między sobą.

Jednym z najlepszych sposobów wspierania kreatywności w grupie jest kwestionowanie wizji,
podczas rozwiązywania problemu.
Będąc dorosłymi, części twórcze, które mamy jako dzieci, zanikają: stajemy się mniej ciekawi,
mamy mniej wyobraźni i przestajemy zadawać pytania o wszystko. Jednak pobudzanie wyobraźni
i zachęcanie do pomysłów zwiększa nasze szanse na znalezienie nowych pomysłów. Na przykład,
gdy jesteśmy dorośli, mamy jeden sposób myślenia i przestajemy brać pod uwagę inne.

W rzeczywistości większość z nas używa myślenia wertykalnego (liniowego), co prowadzi do
bardzo ograniczonych rozwiązań. Ale jeśli popieramy myślenie horyzontalne, pozwalamy ludziom
ponownie przeanalizować swoją ocenę z bardziej kreatywnego punktu widzenia, generując więcej
pomysłów, a tym samym zwiększając szanse na znalezienie właściwego rozwiązania.
Kolejną przeszkodą dla kreatywności jest niedocenianie wartości bycia znudzonym.
W rzeczywistości przekonanie, że bycie produktywnym oznacza skupienie się na określonym
zadaniu bez pozwalania naszemu umysłowi na relaks i wędrówkę, jest błędne. Przeciwnie,
kreatywne i produktywne pomysły pojawiają się w tych momentach, w których umysł tworzy
połączenia między różnymi pomysłami.

Ponadto, prosząc uczniów o przemyślenie nowych sposobów rozwiązania problemu:
-

-

Zastanów się, czy mogą czuć się zakłopotani, aby wyrazić idee, które uznaliby za głupie lub
bezużyteczne. Zachęcaj wszystkich, aby opowiedzieli o swoim pomyśle i upewnij się, że
nikt w grupie nie ocenia ich pomysłu.
Poproś, aby śledzili indywidualny wkład i dokonali oceny wzajemnej.
Poświęć czas na informacje zwrotne. Poproś, aby przeanalizowali swoją pracę, pracę
innych, opisali swoje sukcesy i trudności oraz doświadczenie edukacyjne. Zorganizuj
dyskusję na temat interesujących pomysłów, odwołując się do zawartości modułu
kreatywności Eurostar.

Zachęcanie do socjalizacji osób uczących się zdecydowanie pomoże im w tym procesie. Poświęć
czas na wzajemne poznanie się, na bardziej osobistym poziomie, aby zwiększyć wzajemne
zaufanie, szacunek i zrozumienie. Na przykład zachęć ich do rozmowy o swoich hobby, pasjach
i czasie wolnym. Uczestnicy z pewnością mogą skorzystać z produktywnej sieci i wspólnie
opracowywać nowe pomysły biznesowe. Jako trener możesz pomóc im w tej sieci, zachęcając ich,
na przykład, do pójścia na kawę po zajęciach lub do stworzenia grupy czatu, w której mogą
wymieniać doświadczenia itp.
Podczas szkolenia zachęcaj słuchaczy, do użycia wyobraźni i pomysłowości, a także mówienia
otwarcie, dzielenia się pomysłami i sugestiami. Powinieneś także przypomnieć im, że można
czerpać inspirację od innych kreatywnych ludzi, dlatego słuchanie innych i budowanie
konstruktywnego dialogu jest niezbędne do rozwijania nowych pomysłów.

Moduł 2 – Wspołpraca i praca zespołowa
- Wprowadzenie do modułu: cele ogólne i efekty uczenia się
Twój uczeń VET ma na celu zbudowanie startupu lub firmy i może mieć bardzo dobre umiejętności
techniczne, ale nigdy nie osiągnie sukcesu firmy samodzielnie. W rzeczywistości będzie musiał
otoczyć się zespołem, z którym musi nauczyć się współpracować. Praca zespołowa jest zatem
kluczową częścią biznesu, ponieważ jest ona niezbędna, aby słuchacze dobrze ze sobą
współpracowali w każdych okolicznościach. Praca zespołowa oznacza, że ludzie nauczą się
współpracować, wykorzystując swoje indywidualne umiejętności i zapewniając konstruktywną
informację zwrotną, pomimo osobistych konfliktów między jednostkami.
Celem współpracy i kompetencji w zakresie pracy zespołowej w kontekście kształcenia i szkolenia
zawodowego jest wyszkolenie profesjonalistów / przyszłego profesjonalisty budującego startup
lub firmę, lub pracującego nad jej rozwojem, w celu poszukiwania, doceniania i wspierania
wzajemnego wkładu w celu osiągnięcia wspólnych celów wyznaczonych w kontekście pracy.
Moduł ten został opracowany z tą myślą i zapewnia uczestnikowi szereg teoretycznych treści, ale
także bardzo praktycznych działań, które można wdrożyć online lub w grupie.

Moduł Eurostart koncentruje się na tympodstawowych elementach pracy zespołowej
i współpracy. Ma on na celu wykorzystanie go przez studentów, którzy mają już pomysł na biznes,
dlatego zawsze podaje przykłady zastosowania w życiu biznesowym. Zaczyna się od kultury
organizacyjnej, więc uczestnicy zrozumieją, że praca zespołowa i współpraca w firmie są
budowane, świadomie lub nie, i mogą mieć duży wpływ na jakość relacji między zespołem.
Następnie moduł zawiera rozdział dotyczący przepływów komunikacji, aby uczący się najpierw
zrozumiał, jak ważne jest określenie sposobu interakcji ludzi i dostępnych narzędzi do tego. Idąc
dalej, Eurostart zamierza zachęcić przedsiębiorców do uczenia się, jak delegować, organizować
pracę, spotkania i nagradzać współpracowników, co pomoże im w codziennym zarządzaniu ich
startupem. Ten moduł koncentruje się nie tylko na wewnętrznej pracy zespołowej, ale także na
współpracy z innymi organizacjami. Wierzymy, że przedsiębiorca będzie coraz silniejszy, ponieważ
otacza go wysokiej jakości współpraca z współpracownikami zewnętrznymi, dostawcami,
dystrybutorami itp. W tym celu zalecamy kilka kluczowych programów, które mogą pomóc
uczącemu się w znalezieniu odpowiednich współpracowników dla jego projektów, jak również
inny sposób współpracy.
Po ukończeniu tego modułu uczący się powinien nabrać świadomość, która pomoże mu
organizować pracę i nawiązywać relacje z rówieśnikami i współpracownikami, zarówno
wewnętrznie i zewnętrznie.

- Studium przypadku / Inne materiały
Jeśli nadal nie jesteś przekonany o tym, jak ważna jest praca zespołowa jako niezbędna
umiejętność dla VET do budowania swojego startupu, możesz łatwo znaleźć w Internecie wiele
artykułów akademickich i artykułów na blogu na ten temat, z podkreśleniem korzyści z osiągania
dobrej pracy zespołowej, zarówno dla pracowników, jak i dla firmy.
Oto kilka interesujących artykułów podkreślających potrzebę pracy zespołowej i współpracy
w miejscu pracy:
-

Percepcja i rzeczywistość zespołów studenckich i zawodowych, autorstwa Catherine B.
Ahles, Courtney C. Bosworth. W artykule przedstawiono charakterystykę efektywnych
zespołów
w
salach
lekcyjnych
i
w
miejscu
pracy.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769580405900108

-

Znaczenie pracy zespołowej i współpracy w miejscu pracy, autorstwa Nancy Roque
https://cirkus.com/blog/teamwork-collaboration-workplace/

-

Znaczenie pracy zespołowej w pracy, autorstwa Tim Zimmer; recenzja: Jayne Thompson,
LLB, LLM; https://smallbusiness.chron.com/importance-teamwork-work-11196.htm

Jako interesujące studium przypadku, które polecamy do wykorzystania z uczącymi się, jest ta
interesująca książka OER: THE TEAMWORK BEHIND THE BEATLES, która jest dostępna pod
następującym linkiem:
https://www.oercommons.org/courses/the-beatles-lesson-5-the-teamwork-behind-thebeatles/view
To studium przypadku bada, w jaki sposób wkład menedżera Briana Epsteina i producenta nagrań
George'a Martina pomógł The Beatles rozwinąć i udoskonalić umiejętności, które pomogły
zespołowi zaprezentować swoją muzykę i osobowość masowej publiczności. Ponadto, dzięki tym
otwartym zasobom edukacyjnym, uczący się mogą dowiedzieć się, w jaki sposób praca zespołowa
pomogła The Beatles osiągnąć sukces, ale także nauczyć się, jak skutecznie uczestniczyć w szeregu
wspólnych dyskusji na tematy, teksty i problemy, bazując na pomysłach innych i wyrażając je
jasno i przekonująco.

- Zalecenia
Moduł pracy zespołowej przedstawiony w projekcie Eurostart zawiera kilka propozycji
interaktywnych działań, które można łatwo wdrożyć w grupie bez potrzeby stosowania
specjalnych materiałów. Większość z nich to klasyczne zajęcia integracyjne, których celem jest
uświadomienie uczącym się efektywności współpracy. Dzięki praktycznemu doświadczeniu zdadzą
sobie sprawę, w jaki sposób wiedza o kompetencjach rówieśników i pełne wykorzystanie każdej
umiejętności może zwiększyć wydajność w pracy.
Jako przykład sugerujemy, abyś odbył
to krótkie doświadczenie ze swoją
grupą, aby pracować z nimi nad ich
wspólną pamięcią:
Weź Lego © i stwórz prosty kształt.
Utwórz kilka grup (po 3-5 osób każda).
Pozwolisz każdemu członkowi grupy
zobaczyć figurę, jeden po drugim, nie
dłużej niż 10 sekund. Następnie będą
musieli odtworzyć postać bez pomyłki
w ciągu jednej minuty.

Będziesz zaskoczony, widząc, że większość grup nie odniesie sukcesu w tym ćwiczeniu, ponieważ
wszyscy w grupie starają się samodzielnie zapamiętać całą figurę, co jest prawie niemożliwe
w przekazanym czasie. Zamiast tego powinni poświęcić czas na podzielenie pracy: jeśli każdy
zapamięta tylko 3 elementy, a ich połączenie z następnym, będzie to o wiele łatwiejsze!

Jeśli szukasz dalszych przykładów działań budujących zespół, możesz znaleźć wiele zasobów
w Internecie, na przykład pod tymi linkami:
- http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/
- https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities
- https://www.tinypulse.com/blog/the-ultimate-list-of-team-building-activitie
Jako trener powinieneś rozważyć ten moduł jako kompetencję przekrojową, którą można
zastosować w wielu technicznych i specyficznych obszarach, poprzez różne działania, które mają
być realizowane z grupą uczniów. Na przykład możesz uczyć pracy zespołowej i umiejętności
komunikacyjnych w ramach kursu językowego lub kursów technicznych, które mogą dotyczyć
produkcji, sprzedaży, ekonomii itp.:
-

Zachęcaj do interakcji w grupie, zawsze proś o udział ucznia

-

Poproś uczniów, o zademonstrowanie odpowiedzi i rozwiązania, poprzez zabranie głosu,
powinni oni nauczyć się, jak nie wstydzić się publicznych wystąpień.

-

Poproś uczniów, aby wchodzili w interakcje między sobą, reagowali na opinie innych
i tworzyli skonstruowane dialogi

-

Organizuj debaty, które zobowiązują do przedstawiania swoich stanowisk

-

Poproś, aby przygotowali prezentacje, zmuszającą ich do publicznego wypowiadania się

-

Po nauczaniu zawsze proponuj im, aby odpowiedzieli na pytania, popchnij ich do
formułowania wątpliwości.

Jednym z najlepszych sposobów na usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej między grupą
uczniów jest poproszenie ich o wykonanie czynności w grupie, a nie indywidualnie.
Większość niechęci do projektów grupowych pochodzi od uczniów, którzy nie ufają rówieśnikom,
że włożyli tyle samo czasu i wysiłku w pracę. Jest to tym bardziej zaakcentowane, gdy Twoi
uczniowie mają powołanie do tworzenia własnego startupu, z wysokimi kompetencjami
technicznymi, a tym samym precyzyjnymi pomysłami na to, co chcą robić. Nie zawsze jest im
łatwo otworzyć umysł na innych. Najlepszą strategią unikania negatywnych wyników grupy jest
komunikacja. Sekretem wykonywania pracy z innymi jest rozmawianie o tym. Zaplanuj, kto co
robi, wiedz, jaka jest każda rola itp. Zmobilizujesz swoją grupę do komunikowania się i budowania
zaufania, wprowadzając w życie kompetencje wypracowane w tym module. Korzyścią pracy
zespołowej w kontekście uczenia się jest uczenie się otwartości na krytykę, która jest niezbędna
dla zdrowych relacji w pracy. W ten sposób uczniowie mogą ćwiczyć posiadanie głosu
w zarządzaniu projekem, poprzez omówienie procesu i zainicjowanie planu spotkań grupowych.
Prosząc uczniów o pracę w grupie:
-

Rozważ formację grupową, ponieważ większość uczniów woli tworzyć własne grupy ze
swoimi przyjaciółmi. W większości kontekstów zawodowych ludzie nie wybierają
partnerów projektu, więc powinieneś stworzyć grupy, zobowiązując uczniów do
opuszczenia strefy komfortu.

-

Poproś uczniów, aby śledzili indywidualny wkład i dokonali oceny wzajemnej.

-

Poświęć czas na informacje zwrotne. Poproś uczniów, aby przeanalizowali pracę
zespołową, zgłosili swoje sukcesy i trudności, zorganizowali dyskusję na temat
najlepszych rozwiązań ułatwiających pracę zespołową, odwołując się do zawartości
modułu pracy zespołowej Eurostart.

Zachęcanie do socjalizacji uczniów zdecydowanie pomoże im w tym procesie. Poświęć czas na
wzajemne poznanie się na bardziej osobistym poziomie, aby zwiększyć wzajemne zaufanie,
szacunek i zrozumienie. Na przykład zachęć ich do rozmowy o swoich hobby, pasjach i czasie
wolnym! Uczestnicy z pewnością mogą skorzystać z produktywnej sieci i wspólnie opracowywać
nowe pomysły biznesowe. Jako trener możesz pomóc im w tej sieci, zachęcając ich, na przykład,
do pójścia na kawę po zajęciach lub do stworzenia grupy czatu, w której mogą wymieniać
doświadczenia itp.
Podczas szkolenia zachęcaj słuchaczy, do użycia wyobraźni i pomysłowości, a także mówienia
otwarcie, dzielenia się pomysłami i sugestiami. Powinieneś także przypomnieć im, że można
czerpać inspirację od innych kreatywnych ludzi, dlatego słuchanie innych i budowanie
konstruktywnego dialogu jest niezbędne do rozwijania nowych pomysłów.

Moduł 3 - Znajomość finansów i gospodarki
- Wprowadzenie do modułu: cele ogólne i efekty uczenia się
Zarządzanie finansami jest jednym z najważniejszych obowiązków właścicieli i menedżerów
biznesowych. Działania każdego aspektu działalności mają wpływ na wyniki finansowe firmy
i muszą być ocenione i kontrolowane przez właściciela firmy. Dlatego uczniowie muszą znać
podstawowe okoliczności i procesy w sektorze gospodarczym i finansowym. Na początku niektóre

aspekty tego modułu mogą być trudne do nauczenia ze względu na złożoność i wiele różnych
powiązań między odpowiednimi czynnikami. To sprawia, że najważniejsze są przykłady, zwłaszcza
takie, do których uczniowie mogą się odnosić. Finanse i ekonomia mogą w pierwszej chwili
wydawać się wyłącznie racjonalnymi tematami, ale chwila bez gotówki lub finansowej zalezności
od kogoś innego może dać wskazówkę, jak ważny może być ten temat.
Zasadniczo możliwe jest finansowanie przedsiębiorstwa z jego działalności operacyjnej
(z przepływów pieniężnych). Jednak firmy oparte na technologiach potrzebują głównie dużych
inwestycji początkowych w celu stworzenia skalowalnej działalności biznesowej, wymogi
kapitałowe muszą być finansowane z inwestycji zewnętrznych. Zgodnie z metodologią
finansowania przedsiębiorczości istnieją różne źródła finansowania dla różnych faz cyklu życia.
Pożyczki są zwykle instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przez cały cykl życia. W fazie
zalążkowej przedsięwzięcia, fundusze prywatne założycieli i ich rodzin stanowią wspólne źródło
finansowania. W późnej fazie zalążkowej (od fazy początkowej do fazy wzrostu), aniołowie biznesu
i instytucjonalni inwestorzy venture capital, takie jak spółki typu venture capital, mogą zapewnić
finansowanie. Wokół tego podstawowego aspektu znajomości finansów pojawia się wiele innych
istotnych tematów, takich jak podatki, narzędzia planowania / ryzyka finansowego,
odpowiedzialność finansowa itd.

- Studium przypadku / Inne materiały
Zapraszamy do rejestracji na venture-dev.com, aby uzyskać dostęp do naszej bezpłatnej serii
webinarów. Tam nasi eksperci wyjaśniają liczne tematy dotyczące finansów i ekonomii.
Po obejrzeniu webinariów możesz znaleźć nieskończone przykłady studium przypadku, aby
ćwiczyć swoją wiedzę w realnym biznesowym scenariuszu. Przyjrzyjmy się niektórym z ponad
1000 przypadków biznesowych z Harvard Business School:
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/search.aspx?searchtype=&authortype=&cnt=15&st=&ct=&tp
=Finance&in=&geo=&auth=&pd=&for=&lan=&au=&mclick=tp&mclickorder=tp:&sort=&df=1&step
=10&page=1
Aby znaleźć odpowiednią literaturę, możesz skorzystać z link.springer.com: można tam znaleźć
wiele artykułów i książek z innymi materiałami https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978981-10-0360-8_3

- Zalecenia
Chociaż każdy temat kursu obejmuje istotną część dla przedsiębiorców, to jednak dziedzina
gospodarcza zajmuje szczególne miejsce. Firma w żadnym momencie nie może istnieć bez
środków pieniężnych. Jeżeli przedsiębiorcy nie są przewidujący i nie planują, istnieje ryzyko
niewypłacalności i związane z tym daleko idące konsekwencje. Z tego powodu żaden inny obszar
nie jest tak dotknięty przepisami i regulacjami.
Wyraźną wadą jest tutaj to, że przy finansowaniu i orientacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
należy zawsze brać pod uwagę ogromną liczbę warunków ramowych i tematów. Aby odnieść
sukces w tej dziedzinie, podstawowa wiedza musi być nie tylko ogólnie dostępna, ale musi być
uporządkowana i dostępna w dowolnym momencie. Ponadto doświadczeni eksperci są
niezbędnym źródłem informacji dla młodych przedsiębiorców, ponieważ nie tylko dysponują
wiedzą, ale także znają obszary, w których często zachodzą zmiany, takie jak rynek kredytowy.
Nie wystarczy zatem posiadać podstawowe informacje o gospodarce i rynkach finansowych, aby
odnieść sukces w tej dziedzinie. Złożoność tego tematu wymaga odpowiedniego podejścia dla
uczniów. Oznacza to przede wszystkim podejście dydaktyczne, w którym można rozpoznać
i pogłębić wzajemne relacje na różnych poziomach percepcji. Ponadto istotne jest utrzymanie

wysokiego poziomu motywacji i uwagi. Z tego powodu formaty takie jak nauczanie przednie lub
długie prezentacje są nieodpowiednie, gdy tylko przekroczą określoną długość.
Dlatego wskazane jest stosowanie żywych i interaktywnych metod. Mogą to być na przykład:
odgrywanie ról lub gry biznesowe, w których decyzje gospodarcze mają wyraźne konsekwencje.
Muszą one zostać rozpoznane i odzwierciedlone w grupie. Tylko wtedy można utrzymać wysoki
poziom motywacji przez dłuższy czas i nie tylko wiedza techniczna osób uczących się jest
wypełniona, ale także ich bogate doświadczenie.
Nieco trudnym, ale sensownym krokiem jest przyjrzenie się bilansom firm, na przykład, wspólne
czytanie rocznych raportów znanej firmy i omówienie tego, co się w niej wydarzyło. Z jednej
strony można omawiać ważne informacje na wiele istotnych tematów (marketing, koszty
osobowe, księgowość itp.). Z drugiej strony jest to niezwykle ekscytujące, jeśli spojrzeć na „ligę
mistrzów” doświadczonych przedsiębiorstw, które każdy uczący się zna (np. Marketing Red Bulls).
Ponieważ dane te nie zawsze są dostępne, interesujące może okazać się zaproszenie na kurs
doświadczonych gości, odnoszących sukcesy przedsiębiorców lub przedstawicieli instytutów,
którzy monitorują obszar finansów i mogą je reprezentować z punktu widzenia agencji.
Na koniec można również użyć odpowiednich narzędzi online do symulacji roku obrotowego, gdy
firma jest gotowa zapewnić wgląd w swój system ERP lub CRM. Bezpłatne wersje demo lub
oprogramowanie open source mogą być używane bezpłatnie lub przez ograniczony czas.
Korzystanie z tych samych narzędzi, co ustalone firmy, zapewnia uczniom duże doświadczenie.
Podsumowując, jedynym zaleceniem jest wykorzystanie jak największej liczby poważnych źródeł
i wszechstronnych dostępów do nich. Aby zbudować odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie,
wysoki poziom doświadczenia i dobrze ugruntowana specjalistyczna wiedza muszą się
równoważyć i muszą być stale aktualizowane. https://www.udacity.com/course/how-to-build-astartup--ep24

Moduł 4 – Przywództwo i inicjatywa
- Wprowadzenie do modułu: cele ogólne i efekty uczenia się
Rola przywódcy jest fundamentalna w firmie. Przywództwo jest niezbędne, ponieważ to właśnie
ono w dużym stopniu definiuje właściwą ścieżkę rozwoju firmy. Znaczenie jakie mają studenci PR
pracujących nad podniesieniem tej jakości polega na tym, że jako potencjalni przyszli
menedżerowie muszą doskonalić ten zestaw umiejętności, które doprowadzi ich do
podejmowania skutecznych decyzji nie tylko w dziedzinie zawodowej, ale również w odniesieniu
do personelu.
Jednym z głównych celów kształcenia i szkolenia zawodowego jest przygotowanie studentów do
życia zawodowego. W tym kontekście znaczenie przywództwa jako elementu kompetencji
w ramach kwalifikacji zawodowych jest już rozważane. Dzięki przywództwu i inicjatywie
w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), celem jest zapewnienie, że kiedy
uczniowie wchodzą do świata pracy, są w stanie zorganizować i skoordynować zespoły robocze
z odpowiedzialnością, nadzorując ich rozwój, utrzymując płynne relacje i przejmując przywództwo
a także zapewniając rozwiązania pojawiających się konfliktów grupowych.
W trakcie tego modułu zobaczymy, jak ważne jest przywództwo i inicjatywa oraz jak kultywować
te kompetencje, aby zapewnić, że będą one stanowić coś pozytywnego dla startupu i zespołu,
który prawdopodobnie będą kierować Twoi studenci VET (Krytyczne myślenie, pewność siebie,
podejmowanie decyzji). Uczniowie dowiedzą się nie tylko, czym są te koncepcje, ale także

dowiedzą się jakie korzyści, mogą im zapewnić oraz w jaki sposób można je dostosować do każdej
rozpoczętej działalności i sytuacji, aby zapewnić pozytywne rezultaty.
Na koniec tego modułu, uczniowie zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat
przywództwa i inicjatywy, aby wykorzystać ją w życiu osobistym, ale także pokazać ją innym.

- Studium przypadku / Inne materiały
Istnieje wiele interesujących artykułów, które wspierają ideę pracy nad przywództwem
i inicjatywą w kontekście edukacyjnym, szczególnie w tych związanych z przedsiębiorczością. Tutaj
możesz zobaczyć niektóre z nich:
- “Czy przedsiębiorstwo sprzyja kreatywności wśród pracowników i zespołów? The Mediating
Role of Creative Efficacy Beliefs?” autorstwa: Wenjing Cai, Evgenia I. Lysova, Svetlana N.
Khapova, Bart A. G. Bossink. Badanie związku między przywództwem przedsiębiorców
a kreatywnością
poprzez
kreatywną
skuteczność.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9536-y
- “ W jaki sposób umiejętności przywódcze mogą pomóc w osiągnięciu celów zawodowych?”
autorstwa Rose Johnson. https://smallbusiness.chron.com/can-leadership-skills-career-goals39135.html
- “Znaczenie
przywództwa
w
miejscu
pracy”
autorstwa
Jeremy
Kaplan.
https://www.careerpro.com/2017/08/importance-leadership-workplace/
Interesującym studium przypadku, które plecamy do wykorzystania przez uczniów, jest „CHRIS
PETERSON AT DSS CONSULTING”, który jest dostępny pod następującym linkiem:
https://mitsloan.mit.edu/LearningEdge/Leadership/DSSConsulting/Pages/default.aspx
Chris Peterson został wyznaczony do kierowania nowo utworzonym regionalnym zespołem
doradczym w DSS Consulting. Starannie wybrał członków zespołu, zbudował spójną grupę
i poprowadził zespół w opracowaniu nowej usługi doradczej. Zarówno Peterson, jak i jego zespół
byli zadowoleni ze swoich osiągnięć i umiejętności pokonania obojętności innych w organizacji.
Szef Petersona czuł się jednak inaczej, zadając pytania dotyczące wydajności zespołu i zdolności
Petersona.
Celem tego studium przypadku jest zilustrowanie znaczenia liderów tworzących zespoły, które
mają powiązania z grupami, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią; oraz podkreślenie,
znaczenia pracy lidera w celu zapewnienia, że wysiłki zespołu są zgodne ze strategią organizacji.

- Zalecenia
W „Module 4 - Przywództwo i inicjatywa” znajdziesz zestaw praktycznych i interaktywnych
działań, które nie wymagają specjalnych materiałów i które można łatwo wdrożyć w grupie. Dzięki
praktycznym doświadczeniom działania te sprawią, że uczniowie będą myśleć krytycznie
i strategicznie, podnosząc w ten sposób swoje umiejętności przywódcze i wspierając ich inicjatywę
przy podejmowaniu decyzji.
Na przykład spójrz na to ciekawe zajęcie, które możesz znaleźć w naszym module i dzięki któremu
Twoi uczniowie będą pracować nad podstawowymi umiejętnościami przywódczymi:

Samolot:
Grupy 5-osobowe siedzące w kręgu znajdują się na bezludnej wyspie, a samolot, którym
podróżowali, eksploduje w ciągu 10 minut. W samolocie znajduje się 15 obiektów, ale mogą zabrać
tylko 3 z nich i mają 10 minut podjęcie decyzji. Przedmioty są zapisane na papierze, są to: pudełko
zapałek, apteczka pierwszej pomocy, piwo, 12 butelek wody, 5 ciepłych swetrów, radio
tranzystorowe, siekiera, pistolet z dwudziestoma kulami, torba z 25 magazynkami , nadmuchiwana
łódź ratunkowa dla 4 osób, zestaw do szycia, spray przeciw insektom, kompas, latarka i torba z 5
dużymi kocami. Zespół musi jednogłośnie zdecydować, które 3 przedmioty mogą zabrać w ciągu
tych dziesięciu minut. Po podjęciu decyzji powinni wyjaśnić, dlaczego wybrali te 3 przedmioty.
Po wyborze gra trwa dalej, 5 osób przeżyło 2 tygodnie na wyspie, dopóki samolot ich nie uratował.
Gdy znajdują się w samolocie, dochodzi do wycieku kwerozyny i mogą przeżyć tylko 2 osoby,
powinny one zdecydować, kto przeżyje, a kto wyskoczy z samolotu. Mają także 10 minut na podjęcie
decyzji, na kartkach papieru napisane jest kim są (kobieta w ciąży, lekarz, 12-letni chłopiec, słynny
pianista i 64-letnia kobieta). Po podjęciu decyzji powinni ponownie wyjaśnić, dlaczego tak
postanowili… Głównym celem tego działania jest próba zrozumienia, dlaczego ważne jest, aby
wiedzieć, jak podejmować decyzje pod presją, a także jakie trudności są z tym związane.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A

Jeśli szukasz dalszych przykładów działań przywódczych, tutaj masz kilka stron internetowych,
które mogą ci pomóc:
- http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadtrn.html
- https://www.projectmanager.com/blog/the-9-best-leadership-games
- https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/
Jako trener będziesz musiał zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami, kiedy będziesz próbował
przekazać duch lidera swoim uczniom, oto kilka sugestii:
1. Transformacja z “mnie” na “nas”
Tradycyjna sala lekcyjna, w której uczniowie są oceniani indywidualnie. Indywidualizm zawsze
był głównym przedmiotem zainteresowania w miarę dorastania, , więc zauważysz, że
niektórzy studenci będą próbowali narzucić swoje opinie i autorytet, co nie jest postawą
prawdziwego przywódcy.
Możesz pomóc im pokonać to wyzwanie, podkreślając fakt, że będziesz oceniać wyniki
zespołu. Każdy członek zespołu otrzyma taką samą ocenę za ten projekt. Naucz ich, jak
przekazywać obowiązki. Monitoruj sposób, w jaki komunikują się w zespole i doradzaj im
w razie potrzeby.
2. Konstruowanie projektów, w których zespoły opracowują jeden produkt końcowy
Największym wyzwaniem przywódczym jest przedstawienie projektu, nad którym cały zespół
pracował. Kiedy masz grupę studentów pracujących razem, kto będzie tym, który napisze
artykuł lub prezentację? Istnieje kilka rozwiązań tego problemu:
• Zespół może pracować na platformie współpracy, takiej jak Dokumenty Google,
w której wszystkie dokumenty mogą być edytowane w tym samym czasie.

•

Każdy członek zespołu może napisać określoną część treści, a następnie połączyć je
w unikalną prezentację, którą oceniasz jako projekt zespołowy.
Wspólna praca pozwala uczniom współpracować w ramach konkretnego projektu jako
zespół. Może to uniemożliwić im korzystanie z pomocy przy przydzielaniu zadań i poprawić
umiejętności przywódcze, których będą potrzebować w przyszłości.
3. Zapobieganie konfliktom, które mogą zniszczyć zespoły
Różne indywidualne opinie będą generować konflikty w zespołach, które będą musiały
przezwyciężyć i dojść do porozumienia. Na tym właśnie polega dobre przywództwo.
Zwracaj uwagę na ich decyzje i poszukaj wzorców. Czy niektórzy członkowie zespołu są stale
unikani lub odpychani? Jaki jest powód takiej postawy? Postaraj się bardziej zaangażować
introwertycznych uczniów w pracę zespołową i naucz nadaktywnych członków, aby złagodzili
swoje ego.

Moduł 5 – Prawa własności intelektualnej
- Wprowadzenie do modułu: cele ogólne i efekty uczenia się
Własność intelektualna jest kategorią własności, która obejmuje niematerialne wytwory ludzkiego
intelektu i przede wszystkim obejmuje prawa autorskie, patenty i znaki towarowe. Zrozumienie
własności intelektualnej i ram politycznych dotyczących własności intelektualnej w środowisku
biznesowym pozwala MŚP w pełni wykorzystać własne innowacje, potencjał twórczy
i konkurencyjność poprzez skuteczne wykorzystanie własności intelektualnej.
Własność intelektualna obejmuje szeroki zakres koncepcji, w tym patenty, znaki towarowe, dzieła
literackie i artystyczne, projekty i modele, tajemnice handlowe itp. Oznaczanie odpowiednich
inwestycji w własność intelektualną, ochrona własności intelektualnej i postrzeganie własności
intelektualnej jako aktywów firmy ma kluczowe znaczenie dla MŚP. Rynki wyceniają spółki na
podstawie ich aktywów, bieżącej działalności i oczekiwań co do przyszłych zysków. Nabycie
i własność intelektualna może znacząco wpłynąć na oczekiwania dotyczące przyszłych zysków.
Wartość własności intelektualnej często nie jest odpowiednio doceniana w jej potencjale
zapewniania możliwości przyszłego zysku przez MŚP.
Jednym z głównych rezultatów tego modułu jest umożliwienie MŚP zrozumienia podstawowych
form praw własności intelektualnej (IPR). Porównując i kontrastując różne formy praw własności
intelektualnej pod względem kluczowych różnic i podobieństw, czytelnik będzie mógł
podejmować świadome decyzje w celu maksymalizacji korzyści dla swojej firmy.
Jednocześnie ważne jest zrozumienie własności intelektualnej jako zasobu biznesowego dla MŚP
i procesów związanych z wykorzystaniem własności intelektualnej.. Po zakończeniu modułu
czytelnicy będą wyposażeni w tę wiedzę.

- Studium przypadku / Inne materiały
W celu podkreślenia znaczenia własności intelektualnej i związanych z nią praw, istnieje szereg
zalecanych studium przypadku i raportów, które zalecamy przeczytać. W maju 2019 r.
w wspólnym sprawozdaniu Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikowano raport na temat „Szybko rozwijających się

przedsiębiorstw i praw własności intelektualnej”. W raporcie ekonomiści z obu urzędów badają
związek między działalnością w zakresie własności intelektualnej a perspektywami wzrostu
europejskich MŚP.
Badanie pokazuje również, w jaki sposób te MŚP zwracają się do obu urzędów w celu zapewnienia
ochrony własności intelektualnej, a w ten sposób zarówno EPO, jak i EUIPO wspierają wzrost
i rozwój europejskich MŚP. Dzięki ich pomocy w uzyskaniu ochrony własności intelektualnej MŚP
mają możliwość na komercjalizację ich zasobów intelektualnych w Europie i na świecie.
Pełny raport można znaleźć tutaj: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipcontribution.
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej to globalna baza danych, która zawiera informacje
prawne dotyczące własności intelektualnej, takie jak administrowane i inne traktaty związane
z własnością intelektualną, a także przepisy ustawowe i wykonawcze państw członkowskich
Organizacji, Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Handlu.
http://www.wipo.int/sme/en/
W celu uzyskania dalszych informacji i porad dotyczących praw własności intelektualnej zalecamy
odwiedzenie witryny internetowej poświęconej europejskim prawom własności intelektualnej.
Strona jest bezpłatnym narzędziem biznesowym, wspomagającym zarządzanie prawami własności
intelektualnej. Oferuje arkusze informacyjne, katalog oznakowania oraz konkretną pomoc
regionalną, która obejmuje Chiny i Amerykę Łacińską. https://www.ipr-hub.eu

- Zalecenia
Istnieje wiele kwestii dotyczących MŚP i praw własności intelektualnej, ale ważne jest, aby
pamiętać, że własność intelektualna może pomóc w prawie każdym aspekcie rozwoju działalności
gospodarczej i strategii biznesowej MŚP.
Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny nieustannie „walczyć o prawa własności intelektualnej”
i chronić prawa swojej firmy, aby uniknąć sporów lub potencjalnie kosztownych postępowań
sądowych.
Każde MŚP ma formę własności intelektualnej, która wymaga ochrony, od nazwy firmy i marki po
patenty na produkty i znaki towarowe. Wszystkie te elementy własności intelektualnej mogą być
chronione i wykorzystywane jako aktywa firmy.
Ważne jest również, aby MŚP pamiętały, że prawa własności intelektualnej mają charakter
terytorialny, a to, co obejmuje jeden region, może nie być skuteczne w innym regionie globalnym.
Jeśli tworzenie globalnej firmy jest strategią biznesową, zaleca się, aby firmy ubiegały się również
o odpowiednie zabezpieczenia w krajach, w których chcą się rozwijać.
Jako trener ważne jest, aby wziąć pod uwagę ten moduł jako przewodnik na temat własności
intelektualnej, jego zastosowań i sposobu ochrony. Przepisy dotyczące własności intelektualnej
mają zapewnić MŚP dużą liczbę zabezpieczeń, a poprzez te zabezpieczenia należy uwzględnić
dodatkowe aktywa firmy.
Podczas nauczania modułu, należy uwzględnić niektóre z kluczowych zagadnień, które powinny
być uwzględnione:
- Co to jest IP?
- Rodzaje IP i ich różnice? Co jest najlepsze dla Twojej firmy?
- Jak chronić swój adres IP?
- IP jako składnik majątku przedsiębiorstwa

-

Jakie jest prawo, w przypadku gdy moja własność intelektualna została naruszona?

Moduł 6 - Zarządzanie projektem i planowanie
- Wprowadzenie do modułu: cele ogólne i efekty uczenia się
Planowanie strategiczne to zdyscyplinowany wysiłek mający na celu określenie i realizację celów
pośrednich przedsiębiorstwa. Ostatecznie wpływa na podstawowe decyzje i działania, które
kształtują i kierują tym, czym jest organizacja, komu służy, co robi i dlaczego. Koncentrując się na
przyszłości, skuteczne planowanie strategiczne określa także, w jaki sposób organizacja będzie
wiedzieć, czy odniesie sukces. Udany plan strategiczny określa priorytety, koncentruje energię
i zasoby, wzmacnia operacje i zapewnia, że pracownicy i inni interesariusze pracują na rzecz
wspólnych celów. Dzięki planowaniu operacyjnemu pożądana strategia jest realizowana poprzez
plany działania, a także kontrolowana poprzez monitorowanie. Dlatego w ramach planowania
operacyjnego wszystkie plany średnioterminowe są dzielone na plany krótkoterminowe, w celu
realizacji pomiarów planistycznych dla realizacji celów przedsiębiorstwa. W ten sposób
planowanie operacyjne składa się z różnych obszarów, takich jak planowanie operacyjne,
obliczanie lub kontrolowanie kosztów i wyników. Planowanie strategiczne i operacyjne zwykle ma
formę biznesplanu, tj. formalnego zestawienia celów biznesowych, powodów i planów do ich
osiągnięcia. Może także zawierać podstawowe informacje o organizacji lub zespole próbującym
osiągnąć te cele. Podczas zarządzania projektami musimy pamiętać, że są one zawsze
charakterystyczne, złożone, zorientowane na cele i mają ściśle określone ramy czasowe przy
ograniczonych zasobach i ograniczeniach budżetowych.
Główne cele uczenia się zarządzania projektami i planowania obejmują:
• Umożliwienie osobom uczącym się zrozumienia fundamentalnego znaczenia planowania
strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania projektami, zrozumienia relacji między nimi;
• Zapewnienie wytycznych do projektowania skutecznych strategii biznesowych w pełni
wykorzystujących dostępne zasoby;
• Umożliwienie osobom uczącym się określenia priorytetowych obszarów wymagających
poprawy i zharmonizowania ich ze strategią biznesową;
• Sprawienie, iż osoby uczące się będą bardziej konstruktywne w planowaniu i wdrażaniu
zidentyfikowanych usprawnień;
• Pomoc osobom uczącym się w osiągnięciu dogłębnej wiedzy na temat zarządzania
projektami, tj. umiejętności kierowania, planowania, organizowania i nadzorowania
złożonych projektów, nawet wielu jednocześnie, w ramach swojego przedsiębiorstwa, aby
móc osiągać wyznaczone cele w zakresie wyników i efektywności; a także wymyślać, oceniać,
wybierać, planować, kontrolować i zarządzać projektami.

- Studium przypadku / Inne materiały
Po pierwsze, powinieneś wskazać, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Następnie powinieneś skupić się
na tym, jak się tam dostaniesz. Przygotuj SWOT, aby zbudować mapę od miejsca, w którym jesteś
dzisiaj, do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Podczas opracowywania strategii i ustalania celów
dokonuj strategicznych wyborów dotyczących tego, co robić, a czego nie robić. Pamiętaj, że bycie
strategicznym polega na podejmowaniu trudnych wyborów. Dobry plan strategiczny jest jasny
i konkretny, a także zrównoważony - opowiadający historię strategii o tym, jak cała organizacja
jest powiązana i dopasowana do kluczowych wskaźników wydajności.

Poświęć trochę czasu na odkrycie swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o zrozumienie swojej
pozycji strategicznej. Twoja przewaga konkurencyjna jest istotą Twojego planu strategicznego,
ponieważ strategia polega na byciu innym. Celowo wybiera wykonywanie czynności w inny sposób
lub wykonywanie innych czynności niż konkurencja, aby zapewnić klientom wartość.
Pełny materiał można znaleźć tutaj: ‘Przegląd procesu planowania strategicznego’ autorstwa Erica
Ols: https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/.

- Zalecenia
Jest mało prawdopodobne, abyś próbował zbudować dom bez planów. Niezależnie od wielkości
projektu, praca z planu da ci same korzyści, dosłownie służąc jako plan twojego projektu.
Szczegółowość i jakość twojego planu będzie wprost proporcjonalna do rezultatów ukończonego
projektu.
Plany projektu mogą pomoć w:
1. Wyobrażeniu sobie swoich celów i ścieżki, potrzebnej do ich osiągnięcia. Wykresy Ganta
pozwalają w skrócie zobaczyć wymagania projektowe i ramy czasowe.
2. Usprawnieniu komunikacji. Ponieważ opis protokołów komunikacyjnych jest częścią planu
projektu, zespół projektowy, interesariusze i decydenci wiedzą, jak i kiedy muszą się ze sobą
komunikować.
3. Zmniejszeniu czasu i kosztów. Pod wieloma względami plan projektu działa jak próba
generalna, przy czym każdy w zespole jest w stanie przewidzieć problemy, zanim do nich dojdzie.
Stolarze często mówią: ” Lepiej dwa razy zmierzyć, a raz dobrze wyciąć”
4. Poprawieniu swojej kontroli nad projektem. Kiedy interesariusze uzgadniają plan projektu, jest
mniej prawdopodobne, że po jego rozpoczęciu będą próbowali zmienić przebieg projektu. Kiedy
chcą wprowadzić zmiany, można odwołać się do planu i pokazać, jak zmiana wpłynie na
harmonogram i koszty.
5. Poprawieniu alokacji zasobów. Ponieważ plan projektu zawiera harmonogram, będziesz
dokładnie wiedzieć, kiedy członkowie zespołu są zobowiązani do wykonania swojej pracy i kiedy
będą potrzebować narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do jej wykonania. Wyobraź sobie na
przykład, że wynajmujesz ciężarówkę tydzień wcześniej niż Twój zespół jej potrzebuje, lub
z tygodniowym opóźnieniem.
6. Utrzymaniu kursu. Projekty zawsze zbaczają z tematu. Ludzie na przykład chorują lub kończą
zadania wcześniej niż przewidywano. Dzięki harmonogramowi projektu znacznie łatwiej jest
wprowadzać korekty, aby projekt działał zgodnie z planem.
Podczas gdy zawsze występują trudności przy planowaniu projektu, zajmują one mniej czasu
i kosztują mniej pieniędzy niż trudności w trakcie realizacji projektu. Miej na uwadze, że żaden
projekt nie odniesie sukcesu bez zaangażowania partnerów.
Im lepszy jest Twój plan, tym większe prawdopodobieństwo, że zakończy się on w terminie
i w ramach Twojego budżetu!

