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Dokument ten jest zbiorem informacji na temat do organizacji, realizacji i wyników fazy
testowania produktów projektu przygotowanych przez partnerów projektu. Każdy z partnerów
zorganizował spotkania, podczas których uczestnicy sprawdzali i oceniali opracowane narzędzia
(Obóz Innowacji i testowanie narzędzia BMC). Opinie uczestników zostały wykorzystane jako
bardzo cenne wskazówki, które pomogą dostosować funkcjonalność narzędzi do potrzeb ich
użytkowników docelowych.

Partnerzy projektu zaprosili do udziału w fazie testowania ludzi z różnych środowisk. We
Włoszech, w badaniach organizowanych przez CEDIT i Uniwersytet w Pizie udział wzięli:
1. Młodzi przedsiębiorcy
2. Osoby zainteresowane przedsiębiorczością
3. Studenci studiów magisterskich i doktoranckich
4. Naukowcy
5. Dwie grupy anglojęzycznej młodzieży: Anglicy i osoby z Ameryki Południowej
6. Użytkownicy Inkubatorów Przedsiębiorczości
W Hiszpanii, w Obozie Innowacji uczestniczyli młodzi przedsiębiorcy, a narzędzie BMC Tool
testowane było przez studentów, nauczycieli akademickich i badaczy. Obydwa Obozy
Innowacji w Polsce gościły studentów i bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć własną
działalność gospodarczą oraz młodych przedsiębiorców. Te same grupy docelowe testowały
również BMC Tool. W Obozie Innowacji, który w został przeprowadzony przez Uniwersytet
Finansów i Administracji udział wzięli, studenci kształcenia ustawicznego, nauczyciele oraz
studenci studiów podyplomowych. Do testów BMC Tool, które zostały przeprowadzone przez
Uniwersytet Finansów i Administracji oraz AMSP CR zaproszono studentów studiów
licencjackich, magisterskich, młodych przedsiębiorców oraz młodych ludzi z programu
Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.
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We współpracy z Uniwersytetem w Pizie, na podstawie odpowiedzi z ankiet oraz własnych
doświadczeń, każdy z partnerów przygotował własny Wynik 9 z badań. Zawierał on analizę fazy
testowania w każdym kraju wraz z indywidualną oceną praktycznego zastosowania produktów
projektu, jak i zaleceń dla ich poprawy. Niniejszy dokument, „Wynik 9: Ścieżki Europejskich
Przedsiębiorców" jest wynikiem podsumowania Wyników 9 z wszystkich krajów.
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1. Testowanie we Włoszech.
1.1. CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana.
MODEL BMC
CEDIT zaprosił dwie grupy młodych ludzi uczestniczących w dwóch projektach mobilności
transnarodowej, do wzięcia udziału w testowaniu MODELU BMC. Obydwie grupy składały się z:
- 8 młodych ludzi z Anglii, biorących udział w projekcie mobilności Leonardo da Vinci (9 tygodni
stażu w Toskanii)
- 11 młodych ludzi z Ameryki Południowej, biorących udział w projekcie mobilności Regionu
Toskanii (zwanego projektem "Mario Olla"). Osoby te odbyły 12 tygodniowy okres stażu we
Włoszech.
Nawet w przypadku, gdy uczestnicy pochodzili z różnych obszarów geograficznych mieli
wspólną cechę: byli na tym samym etapie w procesie doskonalenia umiejętności związanych z
biznesem. Fakt ten jest głównym powodem, dlaczego CEDIT postanowił wybrać ta właśnie grupę:
wydawało się bardzo interesującym wprowadzanie Modelu BMC w grupie ludzi, którzy są na
etapie określania swojej przyszłej działalności. Poza tym, wydawało się, że skoro nie posiadają
doświadczenia zawodowego będzie to stymulowało innowacyjne pomysły i prowokowało do
kreatywnego myślenia.

Badania MODELU BMC zostały skonstruowane, jako proces składający się z 3 faz:
1. Wyjaśnienie grupom funkcji, działania i celu narzędzia (17.04.2014 dla grupy angielskiej;
26.06.2014 dla grupy południowoamerykańskiej ).
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CEDIT wprowadził narzędzie i wyjaśnił uczestnikom jego funkcjonowanie i ogólne cele. Podczas
tych sesji Moderator wyjaśnił także znaczenie innowacji w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstwanakreślenie metodologicznej ramy narzędzia. Wszyscy uczestnicy otrzymali kwestionariusz
oceny.
2. Praca samodzielna; wypełnianie kwestionariuszy.
Każdy uczestnik otrzymał czas do namysłu na temat rzeczywistej sytuacji jego / jej firmy oraz
określenie skutecznego i innowacyjnego pomysł na rozwój produktu lub usługi . MODEL BMC był
testowany niezależnie przez każdego uczestnika (w przypadku wątpliwości mieli oni możliwość
kontaktu z ekspertami CEDIT). Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę narzędzia za pomocą
kwestionariusza, który otrzymali podczas pierwszego spotkania.
3. Dyskusja na temat wyników MODELU BMC, zwrot wypełnionych kwestionariuszy
(06.10.2014 dla grupy angielskiej; 15.07.2014 dla grupy południowoamerykańskiej).
Na tym etapie wszyscy uczestnicy zebrali się w CEDIT w celu omówienia swoich innowacyjnych
pomysłów. Każdy z nich przedstawił swój model biznesowy wskazując najważniejsze cechy i
innowacyjne elementy, jako punkt wyjścia wykorzystując raport stworzony online. Refleksja
grupy wskazała, że uczestnicy nabyli kompetencje dotyczące analizy pomysłu. Bezpośrednia
znajomość sektora biznesu pomogła im w tworzeniu nowych pomysłów biznesowych i pozwoliła
na przemyślenie kwestii innowacji. Podczas spotkania uczestnicy zostali zaproszeni do otwartej
dyskusji na temat swoich pomysłów oraz przedstawienia ich słabych i mocnych stron w celu
opracowania modelu biznesowego. Część z uczestników okazała się zainteresowanymi
rozwijaniem własnego modelu biznesowego.
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Ta 3 fazowa metoda okazała się bardzo pomocna, pozwalając młodym uczestnikom na refleksję
odnośnie innowacyjności i modelowania biznesowego. W szczególności, pomysł wzięcia za punkt
wyjścia firmy, w których uczestnicy odbywali staże okazał się strzałem w dziesiątkę- pozwoliło to
uczestnikom na bycie bardziej precyzyjnymi i konkretnymi.

OBÓZ INNOWACJI

CEDIT zdecydował się również testować na młodych przedsiębiorcach (poniżej 40 roku życia) w
ramach Obozu Innowacji. Miało to na celu zbadanie skuteczności narzędzia na osobach, które już
założyły własne firmy. Kompetencje osób uczestniczących w

Obozie Innowacji były więc

związane z innowacyjnością, co z kolei jest ściśle związane z nauka przedsiębiorczości i poczucia
inicjatywy (7 kompetencji kluczowych dla kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej). W
przedsięwzięciu wzięło udział 14 młodych przedsiębiorców (dwóch z nich opuściło obóz na koniec
pierwszej sesji 1 ze względu ważnych zobowiązań).

Młodzi przedsiębiorcy pochodzili z różnych rejonów Toskanii:
o 5 przedsiębiorców pochodziło z Prato;
o 3 przedsiębiorców pochodziło z Florencji;
o 3 przedsiębiorców pochodziło z Pizy (2 z 3 opuściło obóz na koniec sesji 1);
o 2 przedsiębiorców pochodziło z Grosseto;
o 1 przedsiębiorca pochodził z Arezzo.

Branże, w których działali to::
o 5 Moda, odzież, tekstylia;
o 4 Grafika / komunikacja;
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o 3 Mechanika;
o 2 Biznes / usługi.
Przedsiębiorcy zostali podzieleni na 3 grupy, 2 z nich składały się z 5 osób (4 w popołudniowej
sesji, po zakończeniu sesji 1), a jedna, od samego początku składała się z 4 osób. Zadanie
dotyczyło ochrony znaku "Made in Italy" oraz możliwych działań przeciwko podrabianiu włoskich
produktów.
Poniżej, prezentacja zadania dla uczestników:
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ZADANIE
PODRÓBKA MADE IN ITALY
Przedmiot ochrony włoskiej produkcji jest na tyle
ściśle związany z walką z fałszerstwami, że
można powiedzieć, że najlepszym sposobem
ochrony produktów "Made in Italy" jest
zwiększenie bariery ochrony przed fałszowaniem
znaków towarowych, patentów , wzorów, praw
autorskich i nazw pochodzenia.

"Podrabianie" oznacza replikację towaru w
sposób, aby był on traktowany przez
konsumentów, jako wyrób oryginalny. Oznacza
to więc produkcję, import, sprzedaż lub
korzystanie z usług, bez zgody właściciela na
podstawie tytułu własności przemysłowej (znaki
towarowe, patenty, projekt / modelu).

Fałszowanie i podrabianie zmienia reguły Dotyczy to wszystkich sektorów działalności:
rynkowe, powoduje niszczenie przedsiębiorstw, produkty mody, kosmetyki, leki i produktów
które działają w ramach prawa i stanowi spożywcze, zabawki, wyroby mechaniczne, itp.
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia
konsumentów. Działanie takie szkodzi również
gospodarce zmniejszając liczbę nowych miejsc
pracy i kwotę odprowadzanego podatku
dochodowego na rzecz państwa.
Ustawa 55/2010 wprowadził nowe zasady
dotyczące wyrobów włókienniczych, odzieży i
wyrobów skórzanych. W szczególności, nowa
ustawa wprowadziła w tych sektorach
obowiązek etykietowania produktów. Ponadto,
etykieta "Made in Italy" jest dozwolona tylko dla
towarów wytwarzanych, w przeważającej części
procesu produkcji, na terytorium Włoch.

Włoskie rolnictwo to obszar, który w znaczącym
stopniu cierpi z powodu fałszowania towarów.
Wartość podrobionych produktów "Made in
Italy" wynosi około 52 miliardów euro, czyli
prawie trzy razy więcej niż suma całego
włoskiego exportu (19,57 mld euro). Strata
finansowa nie jest jedyna, istotny jest również
problem reputacji: konsumenci nie ufają
produktom "Made in Italy" , ponieważ wiedzą, że
mogą być podrobione. Co więcej, podrabiana
żywność może być również niebezpieczna dla
zdrowia konsumentów.

Made in Italy, contraffazione alimentare vale 60 mld.
http://www.youtube.com/watch?v=jq5r3QcEQDY
Lotta alla contraffazione e difesa del made in Italy
http://www.youtube.com/watch?v=vRIOsJjgoKo
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Poniżej, schemat przeprowadzania testowania
MODUŁ 1: WPROWADZENIE I START
Godziny: 9.00 – 12.00
Czas trwania
3 godziny
Cel
Wprowadzenie do warsztatów oraz zadania
Rozpoczęcie procesu kreatywnego
Czas
Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
15 min. Zameldowanie
i
zakwaterowanie
15 min. Wprowadzenie
do Objaśnienie:
Pokaz slajdów
Obozu
Metody pracy, Rola moderatora, Lider
obozu i Sekretariat; Prezentacja
grupowa; Regulamin Obozu, Zebranie
telefonów komórkowych i zegarków
30 min. Identyfikacja grupy
Tworzenie grup i zajęcia integracyjne
Nazwy grup
 Formowanie grup, gra “Nazwa”
 Przydział grup: "Co mamy ze sobą wspólnego"
15 min. Prezentacja
Wprowadzenie
do
przypadku Pokaz slajdów
zadania/przypadku
biznesowego
1,5
Generowanie
Swobodne generowanie pomysłów  Fokusowanie badania: Wiem czego szukam
3-5 pomysłów
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godziny pomysłów

przez każda z grup, z zastosowaniem  Określanie trendów: Identyfikacja ogólnych zapisanych na
proponowanych narzędzi i metod
"Formularzu
trendów
do Modułu 1"
 Praca kreatywna: formułowanie pytań
 Burza mózgów: Generowanie pomysłów mnóstwo pomysłów
 Negatywna burza mózgów

MODUŁ 2: SELEKCJA POMYSŁÓW I FORMUŁOWANIE KONCEPCJI
Godziny: 13.00 – 15.00
Czas trwania
2 godziny
Cel
Bazując na efektach pierwszej fazy każda z grup wybiera 1 pomysł i formułuje krótki opis pomysłu i koncepcji.
Czas
Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
30 min. Podsumowanie
Stworzenie
ogólnego
przeglądy Podsumowanie – stworzenie przeglądu
pomysłów
wygenerowanych pomysłów.
pomysłów wygenerowanych przez dane grupy.
1
Ulepszanie
Udoskonalenie
wygenerowanych Ulepszanie pomysłów
godzina pomysłów
pomysłów
30 min. Sortowanie
Podzielenie dużej liczby pomysłów pod Sito pomysłów: priorytety
1 pomysł zapisany
pomysłów
względem priorytetów
na "Formularzu do
ideas
Modułu 2"
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MODUŁ 3: MODEL BIZNESOWY
Godziny: 15.00 – 16.00
Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Potencjał biznesowy –
godzina wykonalność finansowa.

MODUŁ 4: PREZENTACJA POMYSŁU
Godziny: 16.00 – 16.45
Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Przygotowanie prezentacji
godzina

1 godzina
Opisanie potencjału biznesowego danego pomysłu.
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Opis rynku, klientów i konkurencji  Koło Biznesu: które elementy są częścią Ramy Modelu
Biznesowego
uzasadnienia działalności
 Ramy Modelu Biznesowego: na podstawie Koła
Biznesu

45 minut
Prezentacja pomysłu - sprzedanie pomysłu i koncepcji
Działania
Narzędzia/metody
Ćwiczenie prezentacji
Prezentacja Power Point
Opracowanie prezentacji

Efekt
Każda z grup przygotowuje 3
minutową prezentację w celu
sprzedania
pomysłu,
z
wykorzystaniem prezentacji Power
point, tablicy, plakatów, filmów, etc..
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MODUŁ 5: FINALIZACJA I EWALUACJA
Godziny: 16.45. – 17.30
Czas trwania
30 minut
Cel
Prezentowanie pomysłu
Ocena pomysłów i wybór najbardziej obiecujących pomysłów i koncepcji
Czas
Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
20
Prezentacja przed jury
Każda grupa wykonuje 3-5 Pokaz slajdów
Wszystkie
grupy
wykonują
min.
minutową prezentację pomysłu
prezentację
10
Ewaluacja
Ocena przez Jury
Każdy zespół otrzymuje informację
min.
zwrotną
15
Ogłoszenie zwycięzców i
Zwycięzcą jest...
min.
zakończenie
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Obóz Innowacji odbył się w spokojnym lecz wymagającym otoczeniu. Młodzi przedsiębiorcy
pracowali w 3 różnych salach konferencyjnych aby nie mieli na siebie wzajemnego wpływu.
Otwarte sesje odbywały się we wspólnym pokoju spotkań, przy udziale wszystkich uczestników,
Lidera Obozu i Moderatora.
Przedsiębiorcy pracowali z materiałami dostarczonymi przez Lidera Obozu (papier, formularze,
etc.), w celu opracowania pomysłów mieli również dostęp do Internetu.
Podczas sesji "Generowania Pomysłów" (rano), uczestnicy wykazali się dużą innowacyjnością,
generując wiele pomysłów. Podczas fazy "selekcji pomysłów i formułowania koncepcji" uczestnicy
spotkania mieli pewne problemy z wyborem pomysłu, nad którym mieli pracować w sesji 3. W tej
fazie, moderator wspomógł ich w pracy ("sito pomysłów") w celu wyboru najodpowiedniejszego
pomysłu.
Sesja "Finalizacja" odbyła się w obecności Lidera Obozu, moderatora i jednego członka
zewnętrznego (tworzyli oni Jury). Ten ostatni nie uczestniczył w bieżących pracach, dzięki czemu
mógł mieć niezależną opinię na temat prezentowanych idei.
Prezentacje (patrz poniżej) pokazały, że cel Obozu Innowacji został osiągnięty przez wszystkie
grupy docelowe: uczestnicy potrafili usystematyzować i syntetycznie przedstawić ich koncepcje
biznesowe i innowacyjne pomysły.
Zwycięzca został wyłoniony jednogłośnie (zespół Craectiva), za innowacyjność, efektywność oraz
dobrze przeprowadzoną prezentację.
Wszyscy oceniający byli zgodni: oznacza to, że test w pełni spełnił swoją rolę.
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Prezentacja "Creactiva team"
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Prezentacja "Alfa-Strong"
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Prezentacja "Certitaly"
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WP5: Pilotaż
Florencja

1. Obóz Innowacji Młodych Przedsiębiorców we Florencji
2. Testowanie Modelu BMC przez młodych ludzi z Anglii

3. Testowanie Modelu BMC przez młodych ludzi z Ameryki Południowej

1. Obóz Innowacji
Zespół testu pilotażowego
SPECJALNOŚĆ
Zarządzie
Projektami/Edukacja
Inżynieria Zarządzania
Ekonomia

OSOBA
Alessandro Guadagni
Gabriele Montelisciani
Stefania Salvatici

ZADANIE
Lider
Obozu/Organizacja/Moderator
Moderator
Członek Jury

Protokół pilotażu
Notatki
GRUPA DOCELOWA
LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA GROMADZENIA
DANYCH
METODA INTERPRETACJI
DANYCH

Młodzi Przedsiębiorcy
14 uczestników
Confartigianato Imprese
Toscana
1 dzień

3 grupy po 4/5 osób

9.00 do 17.30

Kwestionariusz
(Uczestnicy/Oceniający);
obserwacja
Statystyczna analiza
kwestionariuszy
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Studium przypadku
Aby zapewnić uczestnikom wymagające zadanie, CEDIT przygotowało następujące studium
przypadku.
Przedmiot ochrony włoskiej produkcji jest na tyle
ściśle związany z walką z fałszerstwami, że
można powiedzieć, że najlepszym sposobem
ochrony produktów "Made in Italy" jest
zwiększenie bariery ochrony przed fałszowaniem
znaków towarowych, patentów , wzorów, praw
autorskich i nazw pochodzenia.

"Podrabianie" oznacza replikację towaru w
sposób,
aby
bylon
traktowany
przez
konsumentów jako wyrób oryginalny. Oznacza
to więc produkcję, import, sprzedaż lub
korzystanie z usług, bez zgody właściciela na
podstawie tytułu własności przemysłowej (znaki
towarowe, patenty, projekt / modelu) .

Fałszowanie i podrabianie zmienia reguły Dotyczy to wszystkich sektorów działalności:
rynkowe, powoduje niszczenie przedsiębiorstw, produkty mody, kosmetyki, leki i produktów
które działają w ramach prawa i stanowi spożywcze, zabawki, wyroby mechaniczne, itp
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia
konsumentów. Działanie takie szkodzi również
gospodarce zmniejszając liczbę nowych miejsc
pracy i kwotę odprowadzanego podatku
dochodowego na rzecz państwa.
Ustawa 55/2010 wprowadził nowe zasady
dotyczące wyrobów włókienniczych, odzieży i
wyrobów skórzanych. W szczególności, nowa
ustawa wprowadziła w tych sektorach
obowiązek etykietowania produktów. Ponadto,
etykieta "Made in Italy" jest dozwolona tylko dla
towarów wytwarzanych, w przeważającej części
procesu produkcji, na terytorium Włoch.

Włoskie rolnictwo to obszar, który w znaczącym
stopniu cierpi z powodu fałszowania towarów.
Wartość podrobionych produktów "Made in
Italy" wynosi około 52 miliardów euro, czyli
prawie trzy razy więcej niż suma całego
włoskiego exportu (19,57 mld euro). Strata
finansowa nie jest jedyna, istotny jest również
problem reputacji: konsumenci nie ufają
produktom "Made in Italy" , ponieważ wiedzą, że
mogą być podrobione. Co więcej, podrabiana
żywność może być również niebezpieczna dla
zdrowia konsumentów.

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Program
Moduł 1: Wprowadzenie i Start
Godziny: 9:30 – 12:30

Czas trwania
Cel
Czas
15 min.

3 godziny
Wprowadzenie do warsztatów oraz zadania
Rozpoczęcie procesu kreatywnego

Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Zameldowanie
i
zakwaterowanie
15 min. Wprowadzenie do Objaśnienie:
Pokaz slajdów
Obozu
Metody pracy, Rola
moderatora,
Lider
obozu i Sekretariat;
Prezentacja grupowa;
Regulamin
Obozu,
Zebranie
telefonów
komórkowych
i
zegarków
30 min. Identyfikacja grupy
Tworzenie
grup
i  Formowanie grup, gra
zajęcia integracyjne
“Nazwa”
 Przydział grup:
"Co
mamy
ze
sobą
wspólnego"
15 min. Prezentacja
Wprowadzenie
do Pokaz slajdów
zadania/przypadku
przypadku
biznesowego
1,5
Generowanie
Swobodne
 Fokusowanie
badania:
godziny pomysłów
generowanie pomysłów
Wiem czego szukam
przez każda z grup, z  Określanie
trendów:
zastosowaniem
Identyfikacja ogólnych
proponowanych
trendów
narzędzi i metod
 Praca
kreatywna:
formułowanie pytań
 Burza
mózgów:
Generowanie pomysłów mnóstwo pomysłów
 Negatywna
burza
mózgów

Efekt

Nazwy grup

3-5
pomysłów
zapisanych
na
"Formularzu
do Modułu 1"
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Moduł 2: Selekcja pomysłów i formułowanie koncepcji
Godziny: 13:00 – 15:00.
Cel
Czas
30 min.

Obszar
Podsumowanie
pomysłów

1
Ulepszanie
godzina pomysłów
30 min.

Sortowanie
pomysłów

Bazując na efektach pierwszej fazy każda z grup wybiera 1 pomysł i
formułuje krótki opis pomysłu i koncepcji.
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Stworzenie ogólnego Podsumowanie
–
przeglądy
stworzenie
przeglądu
wygenerowanych
pomysłów
pomysłów.
wygenerowanych przez
dane grupy.
Udoskonalenie
Ulepszanie pomysłów
wygenerowanych
pomysłów
Podzielenie
dużej Sito pomysłów: priorytety 1
pomysł
liczby pomysłów pod
zapisany na
względem priorytetów
"Formularzu
ideas
do Modułu 2"

Moduł 3: Model Biznesowy
Godziny: 15:00 p.m. – 16:00 p.m.
Czas trwania
1 godzina
Cel
Opisanie potencjału biznesowego danego pomysłu.
Czas
Obszar
Działania
Narzędzia/metody
1
Potencjał
Opis
rynku,  Koło
Biznesu:
które
godzina biznesowy
– klientów
i
elementy są częścią
wykonalność
konkurencji
uzasadnienia działalności
finansowa.
 Ramy
Modelu
Biznesowego:
na
podstawie Koła Biznesu

Efekt
Ramy
Modelu
Biznesowego
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Moduł 4: Prezentacja pomysłu
Godziny: 16:00 p.m. – 16:45 p.m.
Czas trwania
45 minut
Cel
Prezentacja pomysłu - sprzedanie pomysłu i koncepcji
Czas
Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
1
Przygotowanie
Ćwiczenie
Prezentacja Power Każda
z
grup
godzina prezentacji
prezentacji
Point
przygotowuje
3
Opracowanie
minutową
prezentacji
prezentację w celu
sprzedania pomysłu,
z
wykorzystaniem
prezentacji
Power
point,
tablicy,
plakatów,
filmów,
etc..

Moduł 5: Finalizacja i Ewaluacja
Godziny: 16.45 p.m. – 17.30 p.m.
Czas trwania
30 minut
Cel
Prezentowanie pomysłu
Ocena pomysłów i wybór najbardziej obiecujących pomysłów i
koncepcji
Czas Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
20
Prezentacja przed Każda
grupa Pokaz slajdów
Wszystkie
grupy
min. jury
wykonuje
3-5
wykonują
minutową
prezentację
prezentację
pomysłu
10
Ewaluacja
Ocena przez Jury
Każdy
zespół
min.
otrzymuje
informację zwrotną
15
Ogłoszenie
Zwycięzcą jest...
min. zwycięzców
i
zakończenie
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Budżet
CAŁOŚĆ
PLANOWANIE
OPERACYJNE
ANALIZA I
RAPORT

750 €
680 €
450 €

CAŁOŚĆ

1880 €

KOSZTY
OSOBOWE (€)
750 €
450 €
450 €

MATERIAŁY (€)

POZOSTAŁE
KOSZTY (€)

30 €

200 €

Przebieg Pilotażu
Najważniejsze momenty
1. Praca nad pomysłami
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2. Prezentowanie pomysłów
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3. Przygotowanie prezentacji

4. I wreszcie… prezentacja
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5. Uczestnicy – Młodzi Przedsiębiorcy
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Analiza rezultatów pilotażu
Narzędzia Gromadzenia Danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Protokół Pilotażu
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)1
Protokół Pilotażu
Kwestionariusze
(Oceniający)Protokół
Pilotażu
Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(Uczestnicy)2
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
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2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje3
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
1 Kwestionariusz przygotowany przez CEDIT
2 Kwestionariusz przygotowany przez CEDIT
3

Przeprowadzone przez Moderatorów
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Interpretacja danych
Dane osobowe: płeć i wiek

Pytanie 1: Czy po raz pierwszy uczestniczyłeś w warsztatach innowacyjności w biznesie?
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Pytanie 2: Czy Obóz sprostał Twoim oczekiwaniom?

Pytanie 3: Czy uczestnictwo w Obozie pomogło Ci wygenerować lub ulepszyć swoja
koncepcję biznesową?
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Pytanie 4: Czy uczestnictwo w Obozie sprawiło Ci jakiekolwiek trudności?

Trudności:
 Nie zrozumiałem/am zadania
 Trudne relacje z partnerami
Pytanie 5: Czy uważasz, że brakowało jakiegoś elementu edukacyjnego, którego
oczekiwałeś/aś?



Więcej informacji na temat terminologii specjalistycznej
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Pytanie 6: Czy uważasz, że czas trwania Obozu był wystarczający?






Lepiej by były gdyby trwał więcej dni
Lepiej by były gdyby było więcej czasu, ale jeden dzień jest wystarczający
Było zbyt mało czasu na 2 końcowe sesje
Ilość czasu nie była wystarczająca
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Pytanie 7: Czy Lider Obozu/ Moderatorzy mieli wpływ na powodzenie warsztatów?

Pytanie 8: Jakie umiejętności poprawiłeś/aś podczas Obozu?

Which skills you developed/improved through the Camp?

Bycie liderem / kreatywność / praca zespołowa / samodzielność / umiejętności związane z przedsiębiorczością
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Pytanie 9: Czy wziąłbyś udział w kolejnym Obozie w przyszłości?

Do you intend to participate in another Camp in the future?

Pytanie 10: Czy polecił/a byś uczestnictwo w Obozie znajomym?

Would you recommend the participation in the Camp to other colleagues?
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Pytanie 11: Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia Obozu?

Do you have any suggestions to improve the Camp?






Zwiększenie współzawodnictwa i symulowanie bardziej stresujących sytuacji
Informowanie o zadanie przed Obozem Innowacji
Opracowanie schematu programu Obozu, z różnymi zadaniami
Więcej informacji na temat burzy mózgów
Więcej czasu

Pytanie 12: Czy zamierzasz zrealizować pomysł na biznes wygenerowany podczas Obozu?
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Pytanie 13: W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o Obozie Innowacji?
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Wstęp

Celem narzędzia IDEA-BMC (Bussiness Model Creator) jest tworzenie modeli biznesowych. Jest
to innowacyjne narzędzie dla biznesmenów i studentów.
Model jest w stanie przedstawić w zrozumiały i jasny sposób jak powstaje wartość oferowana
klientom oraz w jaki sposób generowane są przepływy pieniężne (cashflow).
Źródło: http://idea-camp.eu/idea-bmc/

Cechy testów Modeli BMC
Struktura testu Modelu BMC wyglądała następująco:
1) Wyjaśnienie grupie cech, właściwości oraz celu narzędzia (17.04.2014 dla grupy
angielskiej; 26.06.2014 dla grupy południowoamerykańskiej)
CEDIT przedstawił narzędzie obydwu grupom oraz wyjaśnił sposób jego funkcjonowania i
ogólne cele. Podczas tych sesji Moderator wyjaśnił również znaczenie innowacji w
tworzeniu i rozwoju firmy, w celu nakreślenia metodologicznych ram narzędzia. Wszyscy
uczestnicy otrzymali również kwestionariusze do oceny narzędzie.

2) Samodzielna praca uczestników w domu; uzupełnianie kwestionariusza
Każdy z uczestników dostał czas do namysłu i zastanowienia się nad rzeczywistą sytuacją
jego/jej firmy oraz zdefiniowania wydajnego i innowacyjnego pomysłu na rozwój produktu
lub usługi. Model BMC był testowany osobno przez każdego z uczestników (jednakże mieli
oni możliwość kontaktu z ekspertami CEDIT w razie wątpliwości). Uczestnicy oceniali
narzędzie za pomocą kwestionariusza dostarczonego im przez CEDIT podczas pierwszego
spotkania.
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3) Dyskusja grupowa na temat rezultatów Modelu BMC, zwrot wypełnionych
kwestionariuszy

(10.062014

dla

grupy

angielskich;

15.07.2014

dla

grupy

południowoamerykańskiej).
Na tym etapie uczestnicy zostali zgromadzenia w siedzibie CEDUT w celu omówienia ich
innowacyjnych pomysłów. Każdy z nich przedstawił swój model biznesowy, wskazując
jego najważniejsze cechy i elementy innowacyjne, za punkt początkowy biorąc raport
stworzony za pomocą narzędzia online. Refleksje grupy wykazały, że młodzi ludzie zyskali
wysoki stopień kompetencji analitycznych. Bezpośrednia znajomość sektora biznesu
pomogła im w stworzeniu nowych biznesowych pomysłów i umożliwiła zastanowienia się
na obszarem innowacyjności. Podczas spotkania, uczestnicy zachęcani byli również do
otwartej dyskusji na temat ich modeli biznesowych oraz do podkreślenia ich słabych i
mocnych stron. Celem takiej dyskusji była możliwość ulepszenia ich modelu na podstawie
sugestii innych uczestników.
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2. Testowanie Modelu BMC przez młodych ludzi z Anglii
SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie
Projektami/Edukacja
Edukacja przedsiębiorczości

OSOBA
Alessandro Guadagni

ZADANIE
Szkolenie, przygotowanie testu

Silvia Sermattei

Szkolenie i nadzór

Protokół Pilotażu
GRUPA DOCELOWA

Młodzi ludzie z Anglii

LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU

8
Florencja
3 kroki:
 Wyjaśnienie grupom cech,
działania i celów narzędzia;
 Samodzielna praca uczestników
w domu

Uwagi
Program mobilności
transnarodowej

Grupa angielska:
26.06.2014 i 15.07.2014

 Grupowa dyskusja na temat
rezultatów Modelu BMC
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA
GROMADZENIA
DANYCH METODA
INTERPRETACJI
DANYCH

Sewilla; Praga
Kwestionariusze, obserwacja

Statystyczna analiza kwestionariuszy
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Projekt i plan pilotażowy
Najważniejsze momenty
1. Pierwsze spotkanie

2. Spotkanie – grupa
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Analiza rezultatów pilotażu
Narzędzie Gromadzenia Danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności
1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Protokół Pilotażu
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)1
Protokół Pilotażu
Protokół Pilotażu
Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje3
2.2.1 Stopień zadowolenia
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użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
3.3 Stworzone firmy
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach

B/D
Kwestionariusze
B/D
B/D
B/D
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3. Zespół testu Pilotażowego: grupa młodych osób z Ameryki
Południowej.
SPECJALNOŚĆ
Zarządzie Projektami/Edukacja
Edukacja przedsiębiorczości

OSOBA
Alessandro Guadagni
Silvia Sermattei

ZADANIE
Szkolenie, przygotowanie testu
Szkolenie i nadzór

Protokół Pilotażu
GRUPA DOCELOWA

Młodzi ludzie

LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU

7
Florencja
3 kroki:
 Wyjaśnienie grupom cech,
działania i celów narzędzia;
 Samodzielna praca uczestników
w domu
 Grupowa dyskusja na temat
rezultatów Modelu BMC

SESJE ĆWICZENIOWE
METODA
GROMADZENIA
DANYCH METODA
INTERPRETACJI
DANYCH

Uwagi
Program mobilności
transnarodowej
(finansowane ze środków
Regionu Toskanii)

Grupa z Ameryki
Południowej: 26.06.2014 i
15.07.2014

Sewilla; Praga
Kwestionariusze, obserwacja

Statystyczna analiza kwestionariuszy
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Analiza rezultatów pilotażu
Najważniejsze momenty
1. BMC Model - spotkanie
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Analiza rezultatów pilotażu
Narzędzie Gromadzenia Danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności
1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Protokół Pilotażu
Rozsyłanie zaproszeń
Kwestionariusze
(Oceniający)
Protokół Pilotażu
Protokół Pilotażu
Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje, wywiady
2.2.1 Stopień zadowolenia
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użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
3.3 Stworzone firmy
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach

B/D
Kwestionariusze
B/D
B/D
B/D

Interpretacja Danych (identyczna dla obydwu grup)
Dane osobowe: płeć i wiek
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1.2. Uniwersytet w Pizie
1. Strategia Komunikacji: jak informowaliśmy uczestników







Strona www Uniwersytetu w Pizie.
Twitter.
Facebook.
Bezpośrednie informowanie potencjalnych uczestników podczas zajęć.
Zaproszenia mailowe.
Plakaty.

Uniwersytet w Pizie jest jednostką szkolnictwa wyższego, dlatego też, wybraną grupę docelową
stanowili studenci akademiccy. Nacisk, w szczególności kładziony była na studentów studiów
magisterskich, co gwarantowało solidne podstawy, które mogły być wykorzystane i użyte
w przypadku rozwiązań biznesowych, studiów przypadków i tworzenia nowych firm.
Ze względu na dużą różnorodność kierunków na uniwersytecie zdecydowaliśmy się
na niejednorodną grupę studentów, z różnych środowisk.
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Studia przypadków przedstawione poniżej zostały przygotowane przez światowa firmę
konsultingową Altran Technolgies. SA. Każde studium zostało przydzielone dwóm z czterech
grup uczestników.
Studium przypadku 1
Dział "Urządzenia Osobiste" firmy Meditech Corporation (międzynarodowego przedsiębiorstwa
specjalizującego się w produkcji urządzeń biomedycznych) rozważa pomysł stworzenia
urządzenia wspomagającego dla osób niewidomych lub niedowidzących. Urządzenie takie
umożliwiło by niezależną nawigację w pomieszczeniach i na terenie otwartym bez wsparcia ze
strony obsługi i/lub psa przewodnika. Kierownik działu badawczo-rozwojowego zdecydował się
zorganizować spotkanie z zespołem w celu skonsultowania pomysłu pod kątem możliwości
realizacji projektu, użycia technologii, metod realizacji, a także bieżącego wsparcia w trakcie
realizacji projektu.
Studium przypadku 2
Firma Vini-Import-Export SpA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzedaży win i alkoholi.
Ta bardzo tradycyjna firma jest obecna na włoskim rynku od ponad trzydziestu lat i posiada bazę
klientów, jednakże niewielu z zagranicy oraz niewielki w młodym wieku. Zarząd określił
następujący cel w obszarze sprzedaży, proces produkcji i wizerunku firmy. Cel: możliwość
śledzenia drogi produktu z fabryki, aż do butelki. Opracowanie nowego produktu, z użyciem
technologii informatycznych i urządzeń elektronicznych umożliwiającego uzyskanie wszelkich
istotnych informacji dla zapewnienia i certyfikacji jakości produktu oraz śledzenia
geograficznego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa.
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Obóz Innowacji został z organizowany z założeniem, że będzie trwał cały dzień.
Przebieg Obozu Innowacji:
1. Zlokalizowanie w przestrzeniach otwartych

2. Praca grupowa

4. Wizualizacja pomysłów

5. Przedstawianie pomysłów, po każdym module
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6. Moderatorzy w trakcie pracy

8. Końcowa prezentacja przed Jury

7. Chwila odpoczynku

9. Zwycięzcy i Zakończenie
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Media:
 Opis wydarzenia na oficjalnej stronie Uniwersytetu w Pizie;
 Opis wydarzenia w lokalnej gazecie online;
 Wywiady przeprowadzone przez Biuro Komunikacji Uniwersytetu w Pizie;
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Zespół projektowy Uniwersytetu w Pizie uznał narzędzie za szczególnie przydatne w
codziennej pracy użytkowników.

Czy zamierzasz wziąć udział w Obozie Innowacji w przyszłości?
Informacje zebrane z kwestionariuszy i obserwacji moderatorów zostały zinterpretowane za
pomocą analizy SWOT.
Mocne strony
Słabe strony
Trudność
w
osiągnięciu
wysokiej
Nauka przez wykonywanie przyspieszająca
efektywności w ciągu jednego dnia;
proces nauczania;
Trudności w przeprowadzeniu dyskusji
Kreatywność poprzez wizualizację;
liderów grup; Presja czasu
Odprężające otoczenie;
Mała liczba studentów z humanistycznym
Dobra szansa dla firm na wyszukanie
przygotowaniem;
utalentowanych studentów;
Trudności w podtrzymaniu dyskusji;
Szanse
Zagrożenia
zainteresowanie
studentów
Wsparcie Uniwersytetu w kwestii zwiększania Niskie
w uczestnictwie w dodatkowych zajęciach;
przedsiębiorczości studentów;
Możliwość odpowiedzenia na rosnącą potrzebę
studentów w kwestii pozyskiwania umiejętności Podobne inicjatywy podejmowane przez
firmy konsultingowe;
związanych
z
przedsiębiorczością
i
innowacyjnością;
Niechęć firm do przedstawienia
rzeczywistych studiów przypadków;
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IDEA BMC
 LinkedIn: PhDplus group
 Komunikacja bezpośrednia z potencjalnymi uczestnikami podczas zajęć
Uniwersytet w Pizie jest jednostką szkolnictwa wyższego, dlatego też, wybraną grupę docelową
stanowili studenci akademiccy. Therefore, the selected target were academic students. Nacisk,
w szczególności kładziony była na studentów studiów magisterskich, co gwarantowało solidne
podstawy, które mogły być wykorzystane i użyte do pracowania modeli biznesowych.

Ze względu na dużą różnorodność kierunków na uniwersytecie zdecydowaliśmy się na
niejednorodną grupę studentów, z różnych środowisk.
Narzędzie zostało zastosowane i testowane podczas programu PhDplus na Uniwersytecie w Pizie.
Edukacyjny program dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich miała za zadanie
propagowanie ducha przedsiębiorczości, wykorzystania rezultatów badań i stworzenie nowych
przedsiębiorstw.

Test pilotażowy został podzielony na dwie różne sesje. Każda sesja zawierała fazę ćwiczeniową,
wraz z elementami objaśniającymi narzędzie oraz fazę uczenia się przez używanie, podczas której
uczestnicy opracowali swój model koncentrując się na ich pomyśle na biznes.
W celu wyjaśnienie zgromadzonym właściwego użycia narzędzia BMC Tool stworzono studium
przypadku. Zostało ono opracowane przez eksperta przedsiębiorczości, Pana Raya Garcię,
i dotyczy prawdziwego przypadku dotyczącego tworzenia podmiotu w sektorze handlu
elektronicznego.
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Pierwsza Sesja Pilotażowa:
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Druga Sesja Pilotażowa:
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Zespół projektowy Uniwersytetu w Pizie uznał narzędzie za szczególnie przydatne w codziennej
pracy użytkowników.

Czy polecił/a być użycie narzędzia BMC

Czy zamierzasz używać narzędzie BMC w przyszłości?

innym studentom/przedsiębiorcom?

Informacje zebrane z kwestionariuszy i obserwacji moderatorów zostały zinterpretowane za
pomocą analizy SWOT.
Mocne strony
Zmusza użytkowników do dokonywania wyborów;
Dotyczy wielu aspektów nowoczesnego biznesu;
Łatwe do użycia i zrozumienia;
- Przyjemna szata graficzna;
Szanse
Wsparcie Uniwersytetu w kwestii zwiększania
przedsiębiorczości studentów;
Możliwość odpowiedzenia na rosnącą potrzebę
studentów w kwestii pozyskiwania umiejętności
związanych
z
przedsiębiorczością
i
innowacyjnością;
Silna potrzeba racjonalizacji informacja na temat
nowej firmy;

Słabe strony
Pełny raport będzie mało czytelny
Brak możliwości edytowania raportu;
Brak możliwości zapisania i nadpisywania projektu;
Zagrożenia
Dostępność innych darmowych narzędzi;
Brak chęci studentów do używania takich narzędzi;
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Piza
22/07/2014

WP5: Pilotaż
“Testowanie Narzędzi EEC na Uniwersytecie w Pizie: Raport Finalny ”

1. CEL DOKUMENTU
Raport ten opisuje rezultaty pilotażowego wdrożenia i ewaluacji narzędzi EEC,
przeprowadzonego na Uniwersytecie w Pizie.
Opracowanie odnosi się do działania WP5 projektu EEC: Testowanie w krajach docelowych
(IT, CZ, ES, PL)
Efekty zostały użyte do uzupełnienia systemu wskaźników opracowanego przez IEPL,
dostępnego na stronie internetowej projektu EEC http://indicators-system.eec-project.eu/en

2. WSTĘP
Czym jest Test Pilotażowy?
Test pilotażowy narzędzi EEC polega na wdrożeniu ich na niewielką, kontrolowaną skalę,
umożliwiając określenie ich wpływu, zalet, słabych stron oraz ostatecznie umożliwienie ich
ewaluacji przez wprowadzeniem do powszechnego użytkowania. Test pilotażowy ma za zadanie:
 Zweryfikowanie czy instytucja jest gotowa na wdrożenie go na pełną skalę;
 Otrzymanie informacji zwrotnej od grupy docelowej;
 Podejmowanie bardzie trafnych decyzji odnośnie alokacji czasu i środków;
 Zapewnienie możliwości właściwego mierzenie efektów programu.
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3. OBÓZ INNOWACJI IDEA

Wstęp
Obóz Innowacji to intensywne 3 dniowe warsztaty, podczas których studenci:
1. zostają zapoznani z zadaniem w dziedzinie innowacyjności
2. definiują konkretny problem, który zamierzają rozwiązać
3. generują, rozwijają i ewaluują pomysły i koncepcje
4. opracowują model biznesowy dla swoich pomysłów
5. prezentują swoje pomysły i modele biznesowe
6. wybierają najlepsze prezentacje.
Warsztaty mają formę pracy w grupach składających się z maksymalnie 6 osób.
Obóz Innowacji organizowany jest dla studentów pierwszych lat kierunków biznesowych,
jednakże, ze względu że nie wymaga szczególnych umiejętności z dziedziny biznesu może być
zorganizowany dla studentów dowolnego kierunku, który koncentruje się na innowacyjnych
rozwiązaniach.
Każda grupa jest przeprowadzana przez cały proces przez moderatora.
Zalecanym moderatorami są studenci, którzy już uczestniczyli w Obozie Innowacji lub podobnym
przedsięwzięciu.
Praca podczas Obozu Innowacji najlepiej sprawdza się w przypadku dużych grup i w związku
z tym została zorganizowana dla ponad dwustu studentów, podzielonych na 35 grup.
Zajęcia wymagają zapewnienia miejsca do pracy grupowej. Preferowane są przestrzenie otwarte,
jednakże zwykła sala jest również odpowiednia do pracy dla 3-4 grup, przy założeniu, że dostępna
jest jedna tablica na około 6 osób.
Obóz Innowacji planowany jest na 3 pełne dni warsztatowe ale w niektórych przypadkach był
rozplanowany w inny sposób:
Źródło: http://idea-camp.eu/innovation-camp/
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Zespół Testu Pilotażowego Uniwersytetu w Pizie
SPECJALNOŚĆ
Projektowanie;
Zarządzanie; Technologia
Inżynieria zarządzania
Komunikacja i
Zarządzanie
Ekonomia
Zarządzanie projektami

OSOBA
Gualtiero Fantoni

ZADANIE
Lider Obozu

Gabriele Montelisciani
Antonella Magliocchi

Moderator; Organizacja Obnozu
Moderator; ćwiczenia komunikacyjne

Leonello Trivelli
Alessandro Guadagni
(CEDIT)

Moderator
Moderator

Protokół Pilotażu
GRUPA DOCELOWA

Studenci studiów magisterskich

LICZBA UCZESTNIKÓW

35

MIEJSCE TESTU

Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu w
Pizie
1 dzień (9 godzin)
3
Kwestionariusze (Uczestnicy,
Oceniający); wywiady, dane ilościowe;
budżet; obserwacje.
Analiza statystyczna kwestionariuszy;
SWOT

CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA
GROMADZENIA
DANYCH
METODA
INTERPRETACJI
DANYCH

Uwagi
Inżynieria; Informatyka;
Ekonomia; Fizyka
Średnia wieku: 25
Płeć: 31% K – 68% M

9.00 do 18.00
Kolding; Praga; Piza

Przebieg Pilotażu: Obóz Innowacji na Uniwersytecie w Pizie
Strategia Komunikacji


Strona Uniwersytetu w Pizie:
http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it



Twitter: https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321
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Facebook: https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater



Bezpośrednia komunikacja ze studentami podczas zajęć




Rozsyłanie e maili potencjalnym uczestnikom
Plakaty
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Studia przypadków
Studia przypadków przedstawione poniżej zostały przygotowane przez światową firmę
konsultingową Altran Technolgies. SA. Każde studium zostało przydzielone dwóm z czterech
grup uczestników.
Studium przypadku 1
Dział "Urządzenia Osobiste" firmy Meditech Corporation (międzynarodowego przedsiębiorstwa
specjalizującego się w produkcji urządzeń biomedycznych) rozważa pomysł stworzenia
urządzenia wspomagającego dla osób niewidomych lub niedowidzących. Urządzenie takie
umożliwiło by niezależną nawigację w pomieszczeniach i na terenie otwartym bez wsparcia ze
strony obsługi i/lub psa przewodnika.
Kierownik działu badawczo-rozwojowego zdecydował się zorganizować spotkanie z zespołem w
celu skonsultowania pomysłu pod kątem możliwości realizacji projektu, użycia technologii, metod
realizacji, a także bieżącego wsparcia w trakcie realizacji projektu.
Studium przypadku 2
Firma Vini-Import-Export SpA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzedaży win i alkoholi.
Ta bardzo tradycyjna firma jest obecna na włoskim rynku od ponad trzydziestu lat i posiada bazę
klientów, jednakże niewielu z zagranicy oraz niewielki w młodym wieku. Zarząd określił
następujący cel w obszarze sprzedaży, proces produkcji i wizerunku firmy.
Cel: możliwość śledzenia drogi produktu z fabryki, aż do butelki. Opracowanie nowego produktu,
z użyciem technologii informatycznych i urządzeń elektronicznych umożliwiającego uzyskanie
wszelkich istotnych informacji dla zapewnienia i certyfikacji jakości produktu oraz śledzenia
geograficznego.
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Program
Moduł 1: Wprowadzenie i Start
Godziny: 9 a.m – 12 a.m.
Czas trwania
Cel

Czas
15 min.

3 godziny
Wprowadzenie do warsztatów oraz zadania
Rozpoczęcie procesu kreatywnego
Działania
Narzędzia/metody

Obszar
Zameldowanie
i
zakwaterowanie
15 min. Wprowadzenie do Objaśnienie:
Pokaz slajdów
Obozu
Metody pracy, Rola
moderatora, Lider
obozu i Sekretariat;
Prezentacja
grupowa; Regulamin
Obozu,
Zebranie
telefonów
komórkowych
i
zegarków
30 min. Identyfikacja grupy Tworzenie grup i  Formowanie grup, gra
zajęcia integracyjne
“Nazwa”
 Przydział grup: "Co
mamy
ze
sobą
wspólnego"
15 min. Prezentacja
Wprowadzenie do Pokaz slajdów
zadania/przypadku przypadku
biznesowego
1,5
Generowanie
Swobodne
 Fokusowanie badania:
godziny pomysłów
generowanie
Wiem czego szukam
pomysłów
przez  Określanie trendów:
każda z grup, z
Identyfikacja
zastosowaniem
ogólnych trendów
proponowanych
 Praca
kreatywna:
narzędzi i metod
formułowanie pytań
 Burza
mózgów:

Efekt

Nazwy grup

3-5
pomysłów
zapisanych
na
"Formularzu
do Modułu
1"
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Generowanie
pomysłów - mnóstwo
pomysłów
 Negatywna
burza
mózgów
Moduł 2: Selekcja pomysłów i formułowanie koncepcji
Godziny: 1 p.m. – 3 p.m.
Czas trwania
Cel

Czas
30 min.

2 godziny
Bazując na efektach pierwszej fazy każda z grup wybiera 1 pomysł i
formułuje krótki opis pomysłu i koncepcji.
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Stworzenie ogólnego Podsumowanie
–
przeglądy
stworzenie
przeglądu
wygenerowanych
pomysłów
pomysłów.
wygenerowanych przez
dane grupy.
Udoskonalenie
Ulepszanie pomysłów
wygenerowanych
pomysłów
Podzielenie
dużej Sito pomysłów: priorytety 1
pomysł
liczby pomysłów pod
zapisany na
względem priorytetów
"Formularzu
ideas
do Modułu 2"

Obszar
Podsumowanie
pomysłów

1
Ulepszanie
godzina pomysłów
30 min.

Sortowanie
pomysłów

Moduł 3: Model Biznesowy
Godziny: 3 p.m. – 4 p.m.
Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Potencjał
godzina biznesowy
wykonalność
finansowa.

1 godzina
Opisanie potencjału biznesowego danego pomysłu.
Działania
Narzędzia/metody
Opis
rynku,  Koło
Biznesu:
które
– klientów
i
elementy są częścią
konkurencji
uzasadnienia działalności
 Ramy
Modelu
Biznesowego:
na

Efekt
Ramy
Modelu
Biznesowego
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podstawie Koła Biznesu
Moduł 4: Prezentacja pomysłu
Godziny: 4 p.m. – 4;45 p.m.
Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Przygotowanie
godzina prezentacji

45 minut
Prezentacja pomysłu - sprzedanie pomysłu i koncepcji
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Ćwiczenie
Prezentacja Power Każda
z
grup
prezentacji
Point
przygotowuje
3
Opracowanie
minutową
prezentacji
prezentację w celu
sprzedania pomysłu,
z
wykorzystaniem
prezentacji
Power
point,
tablicy,
plakatów,
filmów,
etc..

Moduł 5: Finalizacja i Ewaluacja
Godziny: 4,45 p.m. – 5;30 p.m.
Czas trwania
30 minut
Cel
Prezentowanie pomysłu
Ocena pomysłów i wybór najbardziej obiecujących pomysłów i
koncepcji
Czas Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
20
Prezentacja przed Każda
grupa Pokaz slajdów
Wszystkie
grupy
min. jury
wykonuje
3-5
wykonują
minutową
prezentację
prezentację
pomysłu
10
Ewaluacja
Ocena przez Jury
Każdy
zespół
min.
otrzymuje
informację zwrotną
15
Ogłoszenie
Zwycięzcą jest...
min. zwycięzców
i
zakończenie
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Dyplom

Budżet
CAŁOŚĆ
PLANOWANIE
OPERACYJNE
ANALIZA I RAPORT

1000 €
1500 €
400 €

CAŁOŚĆ

2900 €

KOSZTY
OSOBOWE (€)
1000 €
450 €
400 €

MATERIAŁY (€) INNE (€)

550 €

450 €
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Przebieg Pilotażu
Najważniejsze wydarzenia
1. Lokalizacja w otwartych przestrzeniach

2. Praca grupowa
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4. Wizualizacja pomysłów

5. Prezentowanie pomysłów
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6. Moderatorzy w akcji

7. Chwila odpoczynku

8. Końcowa prezentacja

9. Zwycięzcy i zakończenie
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Media
 Opis wydarzenia na oficjalnej stronie Uniwersytetu w Pizie;
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-campvia-libera-alla-creativit%C3%A0
 Opis wydarzenia w lokalnej gazecie online;
http://www.paginaq.it/2014/05/30/innovation-camp-come-imparare-seminare-idee/
 Wywiady przeprowadzone przez Biuro Komunikacji Uniwersytetu w Pizie;
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-campvia-libera-alla-creativit%C3%A0

Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności
1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników

Protokół Pilotażu
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)
Protokół Pilotażu
Protokół Pilotażu
Budżet
Kwestionariusze
(Oceniający)
Kwestionariusze
(Oceniający)
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
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2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności

Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
B/D
B/D
B/D
B/D
B/D

2.1.2 Powstanie firm
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje, wywiady
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
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Dane z kwestionariuszy
Pytanie1: Czy po raz pierwszy uczestniczysz w warsztatach innowacji w biznesie?

Pytanie 2: Czy udział w Obozie Innowacji sprostał twoim oczekiwaniom?

Nie za bardzo / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak
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Pytanie 3: Czy uczestnictwo w Obozie pomogło Ci wygenerować lub ulepszyć swoja
koncepcję biznesową?

W ogóle nie / nie za bardzo / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak
Pytanie 4: Czy coś sprawiło ci trudności?

Jeżeli tak, wyjaśnij::
 Nie przywykłem/am do pracy grupowej;
 Niejasny przypadek biznesowy;
 Trudności w wytłumaczeniu moich pomysłów innym uczestnikom;
 Presja czasu;
 Nie przywykłem/am do takich zadań;
 Brak podstawowych umiejętności;
 Wystąpienia publiczne;
 Przekazywanie pomysłów studentom z innych kierunków
 Problemy osobiste uniemożliwiające skupienie się na zadaniu
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Pytanie 5: Czy uważasz, że brakowało jakiegoś elementu edukacyjnego, którego
oczekiwałeś/aś?

Jeżeli tak, wyjaśnij:
 krótkie wyjaśnienie różnych aspektów opracowywania pomysłu lub rozwiązywania
problemu;
 jak przygotować pięciominutową prezentację;
 brak ekspertów danego sektora rynku;
 potrzeba większej znajomości sektora;
 bardziej szczegółowa wiedza na temat projektu;
 więcej uwagi poświęconej wdrażaniu modelu biznesowego;
 bardziej szczegółowe wprowadzenie do warsztatów.
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Pytanie 6: Czy uważasz, że czas trwania Obozu był wystarczający?

Jeżeli nie, wyjaśnij:







Zbyt mało czasu na końcowa prezentację;
Zbyt mało czasu na burze mózgów, badanie rynku i model biznesowy;
Najlepsze pomysły przychodzą w nocy, warsztaty powinny trwać dwa dni;
Potrzeba więcej czasu na zgłębienie pomysłu;
Zbyt dużo czasu na fazę wstępną;
Potrzeba więcej czasu na analizę sektora rynku;
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Pytanie 7: Czy Lider Obozu/ Moderatorzy mieli wpływ na powodzenie warsztatów?

Pytanie 8: Jakie umiejętności poprawiłeś/aś podczas Obozu?
 Kreatywność
 Bycie liderem
 Samodzielność
 Umiejętności biznesowe
 Praca grupowa
 współpraca
 bezpieczeństwo
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Pytanie 9: Czy wziąłbyś udział w kolejnym Obozie w przyszłości?

Pytanie 10: Czy polecił/a byś uczestnictwo w Obozie znajomym?
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Pytanie 11: Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia Obozu?

Więcej czasu na poznanie się nawzajem;
Więcej dni;
Zwiększenie zakresu użycia narzędzia;
Lepsze ćwiczenia komunikacyjne ;
Mniejsze grupy;
Więcej czasu na część trzecią i końcową prezentację;
Lepsze zarządzanie czasem;
Więcej materiałów odnośnie studium przypadku;
Wybór równej ilości studentów tej samej dziedziny;
Powinny trwac dłużej i zawierac więcej wykładów i studiów
przypadków
Pytanie 12: Czy zamierzasz zrealizować pomysł na biznes wygenerowany podczas Obozu?
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Pytanie 13: W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o Obozie Innowacji?

Partner projektu EEC

Internet

doradca biznesowy/coach

wykładowca

znajomi

mailing uniwersytetu

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Interpretacja danych
Informacje zebrane za pomocą kwestionariuszy oraz obserwacji moderatorów zostały
zinterpretowane za pomocą analizy SWOT.
Mocne strony
Właściwa dynamika budowania zespołu;
Wymagające otoczenie sprzyjające
innowacyjności
Nauka przez wykonywanie przyspieszająca
proces nauczania;
Kreatywność poprzez wizualizację;
Odprężające otoczenie;
Dobra szansa dla firm na wyszukanie
utalentowanych studentów
Szanse
Wsparcie Uniwersytetu w kwestii zwiększania
przedsiębiorczości studentów;
Możliwość
odpowiedzenia
na
rosnącą
potrzebę studentów w kwestii pozyskiwania
umiejętności związanych z przedsiębiorczością
i innowacyjnością;

Słabe strony
Trudność w osiągnięciu wysokiej efektywności
w ciągu jednego dnia;
Trudności w przeprowadzeniu dyskusji
liderów grup;
Presja czasu
Mała liczba studentów z humanistycznym
przygotowaniem;
Trudności w podtrzymaniu dyskusji;
Zagrożenia
Niskie
zainteresowanie
studentów
w uczestnictwie w dodatkowych zajęciach;
Podobne inicjatywy podejmowane przez firmy
konsultingowe;
Niechęć firm do przedstawienia rzeczywistych
studiów przypadków;
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IDEA-BMC
Wstęp
Celem narzędzia IDEA-BMC (Bussiness Model Creator) jest tworzenie modeli biznesowych. Jest
to innowacyjne narzędzie dla biznesmenów i studentów.
Model jest w stanie przedstawić w zrozumiały i jasny sposób jak powstaje wartość oferowana
klientom oraz w jaki sposób generowane są przepływy pieniężne (cashflow)
Źródło: http://idea-camp.eu/idea-bmc/

Zespół pilotażowy
SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Zarządzania

OSOBA
Gabriele Montelisciani

ZADANIA
Szkolenie, przygotowanie testu

Ekonomia
Projektowanie; Zarządzanie;
Technologia
Komunikacja i Zarządzanie
Przedsiębiorczość, Tworzenie
Firmy; Kreowanie Wartości;

Leonello Trivelli
Gualtiero Fantoni

Tutuoring w trakcie testu
Nadzór

Antonella Magliocchi
Ray Garcia

Organizacja
Przygotowanie studium
przypadku

Protokół Pilotażu
GRUPA DOCELOWA

LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU

Studenci studiów magisterskich,
doktoranckich, naukowcy. Wszyscy
zainteresowanie rozpoczęciem
działalności lub zgłębieniem tematów
związanych z przedsiębiorczością.
35
Uniwersytet w Pizie. Wydział Nauk
Ścisłych
1 tydzień

Uwagi
Inżynieria; Informatyka;
Ekonomia; Fizyka

Średnia wieku: 24
Płeć: B/D

3 godziny ćwiczeń 1
tydzień da użytkowników
na stworzenie własnego
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SESJE ĆWICZENIOWE
METODA
GROMADZENIA
DANYCH METODA
INTERPRETACJI
DANYCH

3
Kwestionariusze (uczestnicy,
oceniający); wywiady; statystyki
ilościowe; budżet; obserwacje.
Statystyczna analiza kwestionariuszy

studium przypadku
Sewilla; Piza

Przebieg Pilotażu
Strategia Komunikacji


LinkedIn: PhDplus group https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus



Bezpośredni kontakt ze studentami studiów doktoranckich podczas zajęć.

Uzasadnienie Studium Przypadku
W celu wyjaśnienie zgromadzonym właściwego użycia narzędzia BMC Tool stworzono studium
przypadku. Zostało ono opracowane przez eksperta przedsiębiorczości, Pana Raya Garcię,
i dotyczy prawdziwego przypadku dotyczącego tworzenia podmiotu w sektorze handlu
elektronicznego.
Raport PDF z tego studium przypadku jest dostępny pod adresem:
https://drive.google.com/folderview?id=0Bwnaj5NB3S8eTXRhSGx2SmgzcHM&usp=sharing
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Budżet
CAŁOŚĆ
PLANOWANIE
OPERACYJNE
ANALIZA I
RAPORT

750 €
450 €
300 €

CAŁOŚĆ

1500 €

KOSZTY
OSOBOWE (€)
750 €
450 €
300 €

MATERIAŁY (€)

INNE (€)

-

-
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Przebieg Pilotażu
Test pilotażowy został podzielony na dwie różne sesje. Każda sesja zawierała fazę ćwiczeniową,
wraz z elementami objaśniającymi narzędzie oraz fazę uczenia się przez używanie, podczas której
uczestnicy opracowali swój model koncentrując się na ich pomyśle na biznes.
Pierwsza sesja:
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Druga sesja:

Analiza rezultatów Pilotażu
Narzedzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
Protokół Pilotażu
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
Strategia Komunikacji
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
Protokół Pilotażu
1.1.5 Doskonalone umiejętności
Protokół Pilotażu
1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
Budżet
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
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1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników

Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW

2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności

Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
B/D
B/D
B/D
B/D
B/D

2.1.2 Powstanie firm
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje, wywiady
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
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Dane z kwestionariuszy
Pytanie 1: Czy po raz pierwszy używałeś/aś narzędzie do tworzenia modelu
biznesowego?

Pytanie 2: Czy narzędzie sprostało twoim oczekiwaniom?

Nie za bardzo / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak
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Pytanie 3: Czy narzędzie BMC pomogło Ci opracować lub ulepszyć swoją koncepcję
biznesową?

Nie za bardzo / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak

Pytanie 4: Czy interfejs narzędzia BMC jest przyjazny dla użytkownika?

Nie za bardzo / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak
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Pytanie 5: Czy narzędzie jest łatwe w użyciu?

Nie za bardzo / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak

Pytanie 6: Czy użycie narzędzia sprawia ci trudności?

Jeżeli tak, wyjaśnij:


Występuje błąd jeśli liczba znaków zostanie
przekroczona;



Używanie strzałek nie jest intuicyjne
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Pytanie 7: Czy uważasz, że narzędziu brakuje jakiegokolwiek kluczowego elementu w
definiowaniu modelu biznesowego?

Jeżeli tak, wyjaśnij:



Personalizacja kart;
Bardziej praktyczne przykłady;

Pytanie 8:czy wszystkie predefiniowane opcje odpowiadają twoim celom?

Jeżeli tak, wyjaśnij:
 Tylko jedna linia produktów, mała
dywersyfikacja;
 Czasami zbyt ogólne
 W wielu przypadkach moje cele były
kombinacją zdefiniowanych opcji
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Pytanie 9:Czy raporty generowane przez narzędzie są użyteczne?

Jeżeli nie, wyjaśnij:



Pełny raport będzie mało czytelny
Lepsza była by wersja edytowalna;

Pytanie 10: Czy zarekomendował/a być narzędzie BMC innym studentom/przedsiębiorcom?
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Pytanie 11: Czy zamierzasz użyć narzędzia BMC w przyszłości?

Pytanie: 12
Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia narzędzia?
Generalnie, wydaje mi się, że narzędzie nie daje dogłębnego zrozumienia tego o co jesteśmy
pytani. Przydatne były by wskazówki odnośnie tego do czego należy przyłożyć większą uwagę;
Dodane linków do źródeł zewnętrznych, które były by przydatne przy opracowywaniu koncepcji;
Wybór więcej niż jednej opcji;
Brak możliwości zapisania i nadpisywania projektu;
Wskazanie maksymalnej liczby znaków w formularzu;
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Pytanie 13: W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o narzędziu BMC?

Partner projektu EEC
Internet
doradca biznesowy/coach
wykładowca
znajomi
inne

Interpretacja danych
Mocne strony
Zmusza użytkowników do dokonywania wyborów;
Dotyczy
wielu
elementów
nowoczesnego
planowania biznesu;
Łatwe w użyciu i zrozumiałe;
Ładna szata graficzna;
Szanse
Wsparcie Uniwersytetu w kwestii zwiększania
przedsiębiorczości studentów;
Możliwość odpowiedzenia na rosnącą potrzebę
studentów w kwestii pozyskiwania umiejętności
związanych
z
przedsiębiorczością
i innowacyjnością;
Silna potrzeba racjonalizacji informacja na temat
nowej firmy;

Słabe strony
Końcowy raport jest mało czytelny;
Brak edytowalnej wersji raportu;
Brak możliwości nadpisywania raportu

Zagrożenia
Dostępność innych darmowych narzędzi;
Brak chęci studentów do używania takich narzędzi;
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1.3. Region Tuscany
Za główny główną grupę docelową testowania Modelu BMC, w Regionie Toskanii,
wybrano przedsiębiorców i osoby planujące rozpoczęcie działalności, którzy poszukują doradztwa
w parkach technologicznych lub inkubatorach przedsiębiorczości.
Inkubatory przedsiębiorczości to podmioty zlokalizowane w Regionie Toskanii, które niezależnie
od formy prawnej w ramach której funkcjonują, zapewniają:
 miejsce do prowadzenia działalności produkcyjnej dla nowych firm;
 udostępnienie lokali dla firm rozpoczynających działalność;
 usługi wspierające rozwój nowych firm
 poszukiwanie podmiotów, które mogły by stać się członkami inkubatora oraz
poszukiwanie owych możliwości na działalność
Parki technologiczne zostały sfinansowane przez Region Toskanii i odgrywają fundamentalną rolę
w regionie w dziedzinie wspierania nowo powstających podmiotów.
Użytkownicy BMC są osobami, które współpracują z parkami technologicznymi i
inkubatorami i otrzymują tam wsparcie w postaci doradztwa na temat możliwości tworzenia
nowych firm realizujących ich pomysły i idee. Wybrano taką procedurę ze względu na możliwość
osiągnięcia przez Region Toskanii dwóch celów: informowania podmiotów wspierających
przedsiębiorczość (inkubatory i parki technologiczne) o możliwości przyczynienia się do
zoptymalizowania narzędzi oraz informowania i wspierania odbiorców końcowych dając im
możliwość rozwijania innowacyjnych modeli biznesowych.
Pracownicy inkubatorów przedsiębiorczości zaadaptowali Model BMC jako narzędzie
pierwszego kontaktu z przedsiębiorcami i osobami zamierzającymi rozpocząć działalność
umożliwiające im opracowanie modelu biznesowego i określenie czy ich koncepcja jest możliwa
ro realizacji. Dzięki temu, szybko można było zidentyfikować słabe i mocne strony i w odpowiedni
sposób wspierać przedsiębiorców i lepiej analizować ich pomysły.
Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Florencja

WP5: Pilotaż
"Testowanie Narzędzi EEC na Uniwersytecie w Pizie: Raport Końcowy"
Testowanie Modelu BMC w Inkubatorach Przedsiębiorczości

1. CEL DOKUMENTU
Dokument ten opisuje rezultat dla Rozwój planu akcji pilotażu i narzędzi oceny opisane zostały
działania przeprowadzone przez Uniwersytet w Sewilli i IEPL w celu pilotażowego testu narzędzi
IDEA.

2. WPROWADZENIE
Czym jest test pilotażowy?
Test pilotażowy narzędzi EEC polega na wdrożeniu ich na niewielką, kontrolowaną skalę,
umożliwiając określenie ich wpływu, zalet, słabych stron oraz ostatecznie nieumożliwienie ich
ewaluacji przez wprowadzeniem do powszechnego użytkowania. Test pilotażowy ma za zadanie:
 Zweryfikowanie czy instytucja jest gotowa na wdrożenie go na pełną skalę;
 Zapewnienie możliwości właściwego mierzenie efektów programu.
 Otrzymanie informacji zwrotnej od grupy docelowej;
 Podejmowanie

bardzie

trafnych

decyzji

odnośnie

alokacji

czasu

i

środków;
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3. IDEA-BMC
Wstęp
Celem narzędzia IDEA-BMC (Bussiness Model Creator) jest tworzenie modeli biznesowych. Jest
to innowacyjne narzędzie dla biznesmenów i studentów.
Model jest w stanie przedstawić w zrozumiały i jasny sposób jak powstaje wartość oferowana
klientom oraz w jaki sposób generowane są przepływy pieniężne (cashflow).
Źródło: http://idea-camp.eu/idea-bmc/

Zespół pilotażowy
SPECJALNOŚĆ
Inkubacja
przedsiębiorczości
Inkubacja
przedsiębiorczości
Inkubacja
przedsiębiorczości

OSOBA
CSII – Centro Servizi
Incubaotre di Imprese
Cavriglia
Pont-Tech scrl
Garfagnana Innovazione

ZADANIE
Propagowanie narzędzia wśród
użytkowników inkubatorów
Propagowanie narzędzia wśród
użytkowników inkubatorów
Propagowanie narzędzia wśród
użytkowników inkubatorów

Protokół Pilotażu
Uwagi
GRUPA DOCELOWA
LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA
GROMADZENIA
DANYCH
METODA
INTERPRETACJI
DANYCH

Users of the Business Incubators
8
Cavriglia, Pontedera, Lucca
Autonomous work
Individual training to Business
Incubators
Questionnaires

Questionnaires Statistic Analysis
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Plan i przebieg Pilotażu
Inkubatory Przedsiębiorczości były informowane oficjalnym listem skierowanym przez
Zarządzającego "Biurem Transferu Innowacji". Regionalne podmioty związane ze wspieraniem
rozwoju były informowane w kwestii narzędzia i otrzymały wszelkie informacje konieczne do
skutecznej promocji w ich strukturach.

Budżet
CAŁOŚĆ
PLANOWANIE
OPERACYJNE
ANALIZA I
RAPORT

500 €
0€
250 €

CAŁOŚĆ

750 €

KOSZTY
OSOBOWE(€)
500 €
0€

MATERIAŁY (€)

INNE (€)

0€
0€

Przebieg
Przedsiębiorczości zaprosiły osoby korzystające dotychczas z ich doradztwa do testowania
Modelu BMC. Narzędzie to było również używane przez nich jako element pierwszego kontaktu
z przyszłymi przedsiębiorcami w celu określenia wykonalności ich koncepcji.
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Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności
1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Protokół Pilotażu
Dystrybucja zaproszeń
Kwestionariusze
(Oceniający)
Protokół Pilotażu
Protokół Pilotażu
Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje, wywiady
2.2.1 Stopień zadowolenia
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użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
3.3 Stworzone firmy
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach

B/D
Kwestionariusze
B/D
B/D
B/D
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Interpretacja danych
Płeć

Pytanie 1: Czy po raz pierwszy uczestniczysz w warsztatach dotyczących innowacji w
biznesie?
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Pytanie 2: Czy narzędzie spełniło twoje oczekiwania odnośnie przygotowywania modelu
biznesowego?

Pytanie 3: czy interfejs BMC jest przyjazny w użytkowaniu?
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Pytanie 4: Czy narzędzie jest łatwe w użyciu?

 Trudno zrozumieć niektóre
elementy bez
specjalistycznej wiedzy

Pytanie 5: Czy myślisz, że BMC może pomóc opracować i rozwinąć koncepcję biznesową?
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Pytanie 6: Czy w BMC brakuje jakichś edukacyjnych elementów, których oczekiwałeś/aś?

 Brak informacji o strukturze kosztów
i kluczowych działaniach
 Więcej opci wyboru odpowiedzi
 więcej uwagi należy poświęcić
okeślaniu konkurencji i
zapotrzebowaniu rynku
 więcej informacji o aspektach
ekonomicznych

Pytanie 7: Czy wszystkie predefiniowane opcje odpowiadają twoim celom?

 Więcej możliwości wybory
 Dla przedsiębiorcy, który już
prowadzi działalność opcje
zamknięte nie są dobrym
rozwiązaniem
 Pozytecznym było byż
umożłiwienie dodawania
własnych opcji przez
użytkowników

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Pytanie 8: Czy raporty generowane przez narzędzie są użyteczne?

 Dla
przedsiębiorców,
którzy już
prowadza własną
działalność
raporty nie dają
wartościowych
informacji

Pytanie 9: Czy zarekomendował/a byś użycie BMC innym studentom/ przedsiębiorcom?
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Pytanie 10: Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia narzędzia?
 większa możliwość personalizacji odpowiedzi
 możliwość dostępu do modeli innych przedsiębiorców w celu porównania z koncepcjami,
które się sprawdziły
 tworzenie więcej wartości dodanej w odniesieniu do podobnych narzędzi
 w czasie użycia potrzebny był by mentor
Pytanie 11: W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o narzędziu?
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2. Testowanie w Hiszpanii.
2.1. Uniwersytet w Sewilli, we współpracy z IEPL.
MODEL BMC
W testach przeprowadzonych na Uniwersytecie w Sewilli udział wzięli studenci czwartego roku
kierunku biznesowego, którzy obowiązkowo uczestniczą w zajęciach Kreacji Biznesu i
Przedsiębiorczości. Rok akademicki 2013/2014 rozpoczęło na tym kierunku 364 studentów (183
kobiety i 181 mężczyzn), w średnim wieku 22 lat. Większość z nich była narodowości hiszpańskiej,
a niewielki procent pochodził z wymiany Erasmus. Studenci zostali podzieleni na cztery grupy
(dwie poranne i dwie popołudniowe).
Partner, Uniwersytet w Sewilli, zdecydował wybrać taka grupę docelową, gdyż bardzo
interesujące okazało się wprowadzenie narzędzia BMC w środowisko ludzi, którzy w najbliższej
przyszłości muszą określić swoje plany. Jednym z kluczowych zadań Uniwersytetu w Sewilli jest
rozwijanie kompetencje biznesowych i promocja przedsiębiorczości.

Test Modelu BMC, jako proces, składał się z trzech faz:
1) Wyjaśnienie studentom cech, możliwości i celów narzędzia BMC (14/10/2013 - 18/10/2013)
Przez tydzień, nauczyciele przedmiotów biznesowych wyjaśniali teoretyczną koncepcję
Generowania Modelu Biznesowego (Ramy), wprowadzono narzędzie i wyjaśniono
uczestnikom funkcjonowanie i znaczenie innowacji w powstawaniu firmy. W celu ułatwienia
wdrożenia narzędzia studenci zostali podzieleni na 4 osobowe grupy, tak aby powstały 22
grupy robocze.
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2) Samodzielna praca w domu i klasie (21/10/2013 - 31/10-2013)
Każdy z uczestników dostał czas do namysłu i zastanowienia się nad rzeczywistą sytuacją
jego/jej firmy oraz zdefiniowania wydajnego i innowacyjnego pomysłu na rozwój produktu
lub usługi. Model BMC był testowany osobno, przez każdą z grup. Przed dwa tygodnie,
cztery godziny poświęcone były na doradztwo i monitorowanie projektów (każda grupa
musiała dysponować własnym laptopem).

3) Dyskusja

grupowa

na

temat

rezultatów

Modelu

BMC,

zwrot

wypełnionych

kwestionariuszy (4/11/2013 - 15/11/2013).
Przez dwa tygodnie, studenci prezentowali swoje modele. Po zaprezentowanie modeli
biznesowych

(powerpoint,

prezentacja

multimedialna)

rozpoczęła

się

dyskusja

prowadzącego i reszty uczestników na temat słabych i mocnych stron przedstawionych
koncepcji. Oprócz oceny dokonanej przez nauczyciela, reszta grupy zachowywała się jak
"anioły biznesu" tworząc ranking pomysłów z oznaczeniem w jakim stopniu byli by
zainteresowani zainwestowaniem swoich pieniędzy w dane przedsięwzięcie.

Taki proces wdrażania narzędzie BMV dla studentów Uniwersytetu w Sewilli był bardzo użyteczny
dla uczestników ze względu na możliwość zmaterializowania ich modeli biznesowych
wygenerowanych, na podstawie nisz zidentyfikowanych w otoczeniu. Model biznesowy stanowi
punkt wyjścia do stworzenia biznesplanu. W ten sposób zakończony został proces oceny
użyteczności i łatwości użycia narzędzia BMC, na podstawie informacji zwrotnej od studentów.
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OBÓZ INNOWACJI

Dla Uniwersytetu w Sewilli interesującym okazało się zorganizowanie obozu dla grupy docelowej
składającej się z młodych przedsiębiorców, w rekrutacji których pomogła publiczna organizacja
promocji przedsiębiorczości (Fundación Pública Andalucía Emprende, Junta de Andalucía).

Dzięki tej pomocy udało się znaleźć dogodną lokalizację i grupę potencjalnych przedsiębiorców,
którzy korzystali ze wsparcia doradczego tejże organizacji. Osoby te stanowiły idealna grupę
docelową do testu ponieważ w jej skład wchodziło 8 studentów i jeden wykładowca z dziedziny
inżynierii komunikacji, będący na studiach magisterskich o kierunku- projektowanie gier video.
Wszyscy oni byli zainteresowani narzędzie ponieważ albo właśnie rozpoczęli własna działalność,
albo właśnie się do tego przymierzali.

Studenci ci musieli więc wygenerować kreatywne koncepcje i stworzyć modele biznesowe,
a udział w Obozie Innowacji był do tego najlepszą sposobnością.

uczestnicy mieli dostęp do strony EEC, gdzie mogli zapoznać się z głównymi celami i zaletami
narzędzia. Na wstępie profesor Jose Ignacio Rufino i Marina Otero zaprezentowali film w języku
hiszpańskim na temat marnowania jedzenia na skale światową jako szanse na biznes w regionie.

Przez 8 godzin, z zachowaniem takiego samego schematu pracy, uczestnicy pracowali w dwóch
4-osobowych grupach. Wynikiem warsztatów była bardzo bogata dyskusja oraz interesujące
wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. każda z grup zaprezentowała swój pomysł,
traktując możliwe rozwiązanie wskazanego problemu jako szansę na działalność. Jury, składające
się z nauczycieli wskazali najciekawsze z nich i na tym zakończyli zajęcia.
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Poniżej, zadanie przedstawione uczestnikom:
"WASTE" to krótki film przedstawiający odpady żywnościowe jako zasoby. Marnotrawstwo
pożywienia dotyka wszystkich z nas, a jedna trzecia żywności zepsutej wskutek błędnego
składowania lub transportu trafia na śmietnik.
Nie tylko jedzenie wyrzucane jest do śmieci, ale również marnotrawione przy tej okazji są inne
zasoby: woda, ziemia, praca, pieniądze...
Ten globalny problem może stać się szansa dla lokalnych przedsiębiorców i dochodową
odpowiedzialną społecznie działalnością. Taka oto koncepcja przedstawiona została uczestnikom
podczas zajęć.
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Poniżej plan ramowy testowania:
Moduł 1: Wprowadzenie i Start
Godziny: 9 a.m – 12 a.m.
Czas trwania
Cel

Czas
15 min.

3 godziny
Wprowadzenie do warsztatów oraz zadania
Rozpoczęcie procesu kreatywnego
Działania
Narzędzia/metody

Obszar
Zameldowanie
i
zakwaterowanie
15 min. Wprowadzenie do Objaśnienie:
Pokaz slajdów
Obozu
Metody pracy, Rola
moderatora, Lider
obozu i Sekretariat;
Prezentacja
grupowa; Regulamin
Obozu,
Zebranie
telefonów
komórkowych
i
zegarków
30 min. Identyfikacja grupy Tworzenie grup i  Formowanie grup, gra
zajęcia integracyjne
“Nazwa”
 Przydział grup: "Co
mamy
ze
sobą
wspólnego"
15 min. Prezentacja
Wprowadzenie do Pokaz slajdów
zadania/przypadku przypadku
biznesowego
1,5
Generowanie
Swobodne
 Fokusowanie badania:
godziny pomysłów
generowanie
Wiem czego szukam
pomysłów
przez  Określanie trendów:
każda z grup, z
Identyfikacja
zastosowaniem
ogólnych trendów
proponowanych
 Praca
kreatywna:
narzędzi i metod
formułowanie pytań
 Burza
mózgów:

Efekt

Nazwy grup

3-5
pomysłów
zapisanych
na
"Formularzu
do Modułu
1"
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Generowanie
pomysłów - mnóstwo
pomysłów
 Negatywna
burza
mózgów
Moduł 2: Selekcja pomysłów i formułowanie koncepcji
Godziny: 1 p.m. – 3 p.m.
Czas trwania
Cel

Czas
30 min.

2 godziny
Bazując na efektach pierwszej fazy każda z grup wybiera 1 pomysł i
formułuje krótki opis pomysłu i koncepcji.
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Stworzenie ogólnego Podsumowanie
–
przeglądy
stworzenie
przeglądu
wygenerowanych
pomysłów
pomysłów.
wygenerowanych przez
dane grupy.
Udoskonalenie
Ulepszanie pomysłów
wygenerowanych
pomysłów
Podzielenie
dużej Sito pomysłów: priorytety 1
pomysł
liczby pomysłów pod
zapisany na
względem priorytetów
"Formularzu
ideas
do Modułu 2"

Obszar
Podsumowanie
pomysłów

1
Ulepszanie
godzina pomysłów
30 min.

Sortowanie
pomysłów

Moduł 3: Model Biznesowy
Godziny: 3 p.m. – 4 p.m.
Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Potencjał
godzina biznesowy
wykonalność
finansowa.

1 godzina
Opisanie potencjału biznesowego danego pomysłu.
Działania
Narzędzia/metody
Opis
rynku,  Koło
Biznesu:
które
– klientów
i
elementy są częścią
konkurencji
uzasadnienia działalności
 Ramy
Modelu
Biznesowego:
na

Efekt
Ramy
Modelu
Biznesowego
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podstawie Koła Biznesu
Moduł 4: Prezentacja pomysłu
Godziny: 4 p.m. – 4;45 p.m.
Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Przygotowanie
godzina prezentacji

45 minut
Prezentacja pomysłu - sprzedanie pomysłu i koncepcji
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Ćwiczenie
Prezentacja Power Każda
z
grup
prezentacji
Point
przygotowuje
3
Opracowanie
minutową
prezentacji
prezentację w celu
sprzedania pomysłu,
z
wykorzystaniem
prezentacji
Power
point,
tablicy,
plakatów,
filmów,
etc..

Moduł 5: Finalizacja i Ewaluacja
Godziny: 4,45 p.m. – 5;30 p.m.
Czas trwania
30 minut
Cel
Prezentowanie pomysłu
Ocena pomysłów i wybór najbardziej obiecujących pomysłów i
koncepcji
Czas Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
20
Prezentacja przed Każda
grupa Pokaz slajdów
Wszystkie
grupy
min. jury
wykonuje
3-5
wykonują
minutową
prezentację
prezentację
pomysłu
10
Ewaluacja
Ocena przez Jury
Każdy
zespół
min.
otrzymuje
informację zwrotną
15
Ogłoszenie
Zwycięzcą jest...
min. zwycięzców
i
zakończenie
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Certyfikat:

Na etapie wyboru pomysłów, wszyscy uczestnicy wykazali się kreatywnością i pozytywnym
zaangażowanie tworząc żywą i owocną dyskusję. Moderatorzy wspierali uczestników w
momencie kiedy mieli za zadanie porównać te biznesy z własnymi firmami za pomocą koła
biznesu.

Zadanie to okazało się bardzo pomocne ponieważ umożliwiło im dostrzeżenie

potencjału narzędzia do ich własnych, rzeczywistych celów.

Moderatorzy odegrali również ważną rolę na etapie przygotowywania prezentacji. Uczestnicy nie
dysponowali komputerami, w miejscy gdzie prowadzone były zajęcia, i potrzebowali inspiracji
odnośnie wykonania prezentacji. Aby przedstawić swoje pomysły użyli diagramów i rysunków, co
dodatkowo okraszone było błyskotliwą prezentacją słowną.

Jury miało problem z wyborem pomiędzy dwoma koncepcjami ponieważ obydwie okazały się
interesujące, doskonale skonstruowane i przedstawione. Ostatecznie, obydwie grupy zostały
nagrodzone za ich wysiłek oraz wyobraźnie włożone w przygotowanie koncepcji biznesu.
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Sewilla
20/07/2014

WP5: Pilotaż
"Testowanie Narzędzi EEC na Uniwersytecie w Sewilli: Raport Końcowy"

1. CEL DOKUMENTU
Dokument ten opisuje rezultat dla Rozwój planu akcji pilotażu i narzędzi oceny Opisane zostały
działania przeprowadzone przez Uniwersytet w Sewilli i IEPL w celu pilotażowego testu narzędzi
IDEA.

2. WPROWADZENIE
Czym jest Test Pilotażowy?
Test pilotażowy narzędzi EEC polega na wdrożeniu ich na niewielką, kontrolowaną skalę,
umożliwiając określenie ich wpływu, zalet, słabych stron oraz ostatecznie umożliwienie ich
ewaluacji przez wprowadzeniem do powszechnego użytkowania. Test pilotażowy ma za zadanie:
 Zweryfikowanie czy instytucja jest gotowa na wdrożenie go na pełną skalę;
 Otrzymanie informacji zwrotnej od grupy docelowej;
 Podejmowanie bardzie trafnych decyzji odnośnie alokacji czasu i środków;
 Zapewnienie możliwości właściwego mierzenie efektów programu.
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3. INNOVATION CAMP
About
Obóz Innowacji to intensywne 3 dniowe warsztaty, podczas których studenci:
1. zostają zapoznani z zadaniem w dziedzinie innowacyjności
2. definiują konkretny problem, który zamierzają rozwiązać
3. generują, rozwijają i ewaluują pomysły i koncepcje
4. opracowują model biznesowy dla swoich pomysłów
5. prezentują swoje pomysły i modele biznesowe
6. wybierają najlepsze prezentacje.
Warsztaty mają formę pracy w grupach składających się z maksymalnie 6 osób.

Obóz Innowacji organizowany jest dla studentów pierwszych lat kierunków biznesowych,
jednakże, ze względu że nie wymaga szczególnych umiejętności z dziedziny biznesu może być
zorganizowany dla studentów dowolnego kierunku, który koncentruje się na innowacyjnych
rozwiązaniach.
Każda grupa jest przeprowadzana przez cały proces przez moderatora.
Zalecanym moderatorami są studenci, którzy już uczestniczyli w Obozie Innowacji lub podobnym
przedsięwzięciu.

Praca podczas Obozu Innowacji najlepiej sprawdza się w przypadku dużych grup i w związku
z tym została zorganizowana dla ponad dwustu studentów, podzielonych na 35 grup.
Zajęcia wymagają zapewnienia miejsca do pracy grupowej. Preferowane są przestrzenie otwarte,
jednakże zwykła sala jest również odpowiednia do pracy dla 3-4 grup, przy założeniu, że dostępna
jest jedna tablica na około 6 osób.

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Obóz Innowacji planowany jest na 3 pełne dni warsztatowe ale w niektórych przypadkach był
rozplanowany w inny sposób:

źródło: http://idea-camp.eu/innovation-camp/

Zespół testu pilotażowego
SPECJALNOŚĆ
Edukacja/ekonomia
Edukacja/ekonomia
Edukacja/prawo i organizacja
przedsiębiorstwa
Zarządzanie w biznesie

OSOBA
José Ignacio Rufino (US)
Rafael Periañez (US)
Marina Otero

ZADANIE
Lider Obozu/moderator
Członek Jury
Moderator

Ignacio Castro

Moderator

Protokół Pilotażu
GRUPA DOCELOWA

LICZBA UCZESTNIKÓW

MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA GROMADZENIA
DANYCH
METODA INTERPRETACJI
DANYCH

Młodzi przedsiębiorcy

8 studentów + 1 wykładowca
(obserwator)
Kierunek Inżynierii Uniwersytetu w
Sewilli
1 dzień
1
Kwestionariusz
(Uczestnicy/Oceniający); obserwacja
Statystyczna analiza kwestionariuszy

Uwagi
Studenci studiów
podyplomowych
(przedmioty związane z
Komunikacją i Inżynierią
Dwie czteroosobowe
grupy

9:00 do 20:00
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Plan i przebieg Pilotażu:
Strategia komunikacji:
 E maile do uczestników, zaproszenie do odwiedzenie strony uniwersytetu i strony ECC
 Kontakt osobisty z Fundación Pública Andalucía Emprende (publiczna organizacja
promocji przedsiębiorczości)
 Kontakt osobisty ze studentami studiów magisterskich Uniwersytetu w Sewilli, na
kierunku Gry Video.

Studium przypadku
Zaprezentowany został problem globalnego marnotrawstwa żywności. Jak ten problem może być
postrzegany jako szansa na stworzenie biznesu oraz stworzenie takiego modelu biznesowego,
który zapewni efektywne rozwiązanie przedstawionej kwestii, a zarazem wspomoże ich karierę
na rynku pracy.
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Program:
Moduł 1: Wprowadzenie i Start
Godziny: 9 a.m – 12 a.m.
Czas trwania
Cel

Czas
15 min.

3 godziny
Wprowadzenie do warsztatów oraz zadania
Rozpoczęcie procesu kreatywnego
Działania
Narzędzia/metody

Obszar
Zameldowanie
i
zakwaterowanie
15 min. Wprowadzenie do Objaśnienie:
Pokaz slajdów
Obozu
Metody pracy, Rola
moderatora, Lider
obozu i Sekretariat;
Prezentacja
grupowa; Regulamin
Obozu,
Zebranie
telefonów
komórkowych
i
zegarków
30 min. Identyfikacja grupy Tworzenie grup i  Formowanie grup, gra
zajęcia integracyjne
“Nazwa”
 Przydział grup: "Co
mamy
ze
sobą
wspólnego"
15 min. Prezentacja
Wprowadzenie do Pokaz slajdów
zadania/przypadku przypadku
biznesowego
1,5
Generowanie
Swobodne
 Fokusowanie badania:
godziny pomysłów
generowanie
Wiem czego szukam
pomysłów
przez  Określanie trendów:
każda z grup, z
Identyfikacja
zastosowaniem
ogólnych trendów
proponowanych
 Praca
kreatywna:
narzędzi i metod
formułowanie pytań
 Burza
mózgów:

Efekt

Nazwy grup

3-5
pomysłów
zapisanych
na
"Formularzu
do Modułu
1"
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Generowanie
pomysłów - mnóstwo
pomysłów
 Negatywna
burza
mózgów
Moduł 2: Selekcja pomysłów i formułowanie koncepcji
Godziny: 1 p.m. – 3 p.m.
Czas trwania
Cel

Czas
30 min.

2 godziny
Bazując na efektach pierwszej fazy każda z grup wybiera 1 pomysł i
formułuje krótki opis pomysłu i koncepcji.
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Stworzenie ogólnego Podsumowanie
–
przeglądy
stworzenie
przeglądu
wygenerowanych
pomysłów
pomysłów.
wygenerowanych przez
dane grupy.
Udoskonalenie
Ulepszanie pomysłów
wygenerowanych
pomysłów
Podzielenie
dużej Sito pomysłów: priorytety 1
pomysł
liczby pomysłów pod
zapisany na
względem priorytetów
"Formularzu
ideas
do Modułu 2"

Obszar
Podsumowanie
pomysłów

1
Ulepszanie
godzina pomysłów
30 min.

Sortowanie
pomysłów

Moduł 3: Model Biznesowy
Godziny: 3 p.m. – 4 p.m.
Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Potencjał
godzina biznesowy
wykonalność
finansowa.

1 godzina
Opisanie potencjału biznesowego danego pomysłu.
Działania
Narzędzia/metody
Opis
rynku,  Koło
Biznesu:
które
– klientów
i
elementy są częścią
konkurencji
uzasadnienia działalności
 Ramy
Modelu
Biznesowego:
na

Efekt
Ramy
Modelu
Biznesowego

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

podstawie Koła Biznesu
Moduł 4: Prezentacja pomysłu
Godziny: 4 p.m. – 4;45 p.m.
Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Przygotowanie
godzina prezentacji

45 minut
Prezentacja pomysłu - sprzedanie pomysłu i koncepcji
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Ćwiczenie
Prezentacja Power Każda
z
grup
prezentacji
Point
przygotowuje
3
Opracowanie
minutową
prezentacji
prezentację w celu
sprzedania pomysłu,
z
wykorzystaniem
prezentacji
Power
point,
tablicy,
plakatów,
filmów,
etc..

Moduł 5: Finalizacja i Ewaluacja
Godziny: 4,45 p.m. – 5;30 p.m.
Czas trwania
30 minut
Cel
Prezentowanie pomysłu
Ocena pomysłów i wybór najbardziej obiecujących pomysłów i
koncepcji
Czas Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
20
Prezentacja przed Każda
grupa Pokaz slajdów
Wszystkie
grupy
min. jury
wykonuje
3-5
wykonują
minutową
prezentację
prezentację
pomysłu
10
Ewaluacja
Ocena przez Jury
Każdy
zespół
min.
otrzymuje
informację zwrotną
15
Ogłoszenie
Zwycięzcą jest...
min. zwycięzców
i
zakończenie
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Final Diploma

Budżet
CAŁOŚĆ
PLANOWANIE
OPERACYJNE
ANALIZA I
RAPORT

KOSZTY
OSOBOWE (€)
10 roboczodni
14 roboczodni
10 roboczodni

MATERIAŁY (€)

INNE (€)

CAŁOŚĆ
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Przebieg Pilotazu
1. Wprowadzenie i identyfikacja grup

2. Koło Biznesu. Praca grupowa.
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3. Prezentacja pomysłów
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4. Podsumowanie
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Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Protokół Pilotażu
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)1
Protokół Pilotażu
Kwestionariusze
(Oceniający)Protokół
Pilotażu
Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(Uczestnicy)2
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
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2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje3
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
1 Kwestionariusz przygotowany przez CEDIT
2 Kwestionariusz przygotowany przez CEDIT
3

Przeprowadzone przez Moderatorów
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Interpretacja danych
Płeć

Wiek
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Pytanie 1: Czy Obóz sprostał twoim oczekiwaniom?

Pytanie 2:Czy uczestnictwo w obozie sprawiło ci jakiekolwiek trudności?
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Pytanie 3: czy uczestnictwo w Obozie pomogło ci wygenerować lub ulepszyc pomysł na
biznes?

Absolutnie tak / tak / średnio / nie za bardzo / wogóle
Pytanie 4: Czy uważasz, że brakowało elementu edukacyjnego, którego oczekiwałeś?
Jeżeli tak:
 Jest to bardzo interesujące i
użyteczne narzędzie w kwestii
promowania przedsiębiorczości
wśród studentów
 Dobrze by było, gdyby wszyscy
studenci mieli możliwość
korzystać z niego
 Było by dla nas bardziej
użyteczne gdybyśmy mogli
więcej na nim ćwiczyć
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Pytanie 5: czy uważasz, że czas przeznaczony na Obóz był wystarczający?

Jeżeli nie:
 Powinno być więcej
czasu na pracę i
ćwiczenia.

Pytanie 6: Czy Lider Obozu/ Moderatorzy mieli wpływ na powodzenie warsztatów?

Absolutnie tak / tak / w średnim stopniu / nie za bardzo / w ogóle nie
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Pytanie 7: Jakie umiejętności poprawiłeś/aś podczas Obozu?
 Kreatywność
 Bycie liderem
 Samodzielność
 Umiejętności biznesowe
 Praca grupowa

Pytanie 8: Czy zamierzasz wziąć udział w innym Obozie w przyszłości?
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Pytanie 9: Czy polecił/a byś uczestnictwo w Obozie znajomym?

Pytanie 10: Czy zamierzasz zrealizować pomysł na biznes wygenerowany podczas Obozu?
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Pytanie 11: W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o Obozie Innowacji?

Partnerzy projektu EEC / wykładowca / jedno i drugie / inne
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IDEA-BMC
Wstęp
Celem narzędzia IDEA-BMC (Bussiness Model Creator) jest tworzenie modeli biznesowych. Jest
to innowacyjne narzędzie dla biznesmenów i studentów.
Model jest w stanie przedstawić w zrozumiały i jasny sposób jak powstaje wartość oferowana
klientom oraz w jaki sposób generowane są przepływy pieniężne (cashflow).
Źródło: http://idea-camp.eu/idea-bmc/

Zespół Testu Pilotażowego
SPECJALNOŚĆ
Ekonomia/Zarządzanie w
biznesie
Przedsiębiorczość/ekonomia

OSOBA
Jose Ignacio Rufino

Zarządzanie i organizacja

Rafael Periáñez

Ignacio Castro

ZADANIE
Training and tutorship during the
test
Operative organization of the test
Training and tutorship during the
test
Planning, training and tutorship

Protokół Pilotażu
GRUPA DOCELOWA

LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA
GROMADZENIA
DANYCH
METODA
INTERPRETACJI
DANYCH

Studenci, wykładowcy, pracownicy
naukowi. Wszystkie osoby
zainteresowane założeniem własnego
biznesu.
364
Sewilla
5 tygodni
Jeden test (3 fazy w 10 sesjach)
Obserwacje uczestników

Uwagi
Administracja w biznesie

Studia na kierunku
Administracja w biznesie

Sewilla

Informacja zwrotna od uczestników
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Plan i przebieg Pilotażu
Strategia Komunikacji
 Bezpośredni kontakt ze studentami podczas zajęć

Budżet
CAŁOŚĆ
PLANOWANIE
OPERACYJNE
ANALIZA I
RAPORT

KOSZTY
OSOBOWE (€)
6 roboczodni
40 roboczodni
10 roboczodni

MATERIAŁY(€)

INNE (€)

CAŁOŚĆ
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Przebieg fazy pilotażu
Pierwsza faza.

Druga faza.
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Trzecia faza.
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Analiza rezultatów Pilotażu
Narzedzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC
ZASTOSOWANE NARZĘDZIA
1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
Protokół Pilotażu
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
Rozsyłanie zaproszeń
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
Tłumaczenie narzędzia
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
Protokół Pilotażu
1.1.5 Doskonalone umiejętności
Protokół Pilotażu
1.2 FINANSOWE
Budżet
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane
narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
Obserwacja I i wywiady
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod
partnerów
Obserwacja II
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb
danego kraju
Obserwacja III i wywiady
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych
uczestników
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu; obserwacje,
wywiady
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe
firmy
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
2.2.1 Stopień zadowolenia użytkowników
Obserwacje, wywiady
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3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
wywiady
3.3 Stworzone firmy
B/D
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez
firmy
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w
powstałych firmach

Interpretacja danych
Kiedy studenci Uniwersytetu w Sewilli testowali narzędzie BMC nie były jeszcze gotowe
kwestionariusze, a źródłem informacji były bezpośrednie obserwacje podczas warsztatów i
wywiady z uczestnikami.

W związku z tym nasz obserwacje mogą być ujęte w trzech punktach:
Obserwacja I: Uczestnicy uznali model za mało elastyczny.
Obserwacja II: Nie było żadnych problemów z użyciem narzędzia w Hiszpanii.

3. Obserwacja III:
zamiarów

Z przeprowadzonych wywiadów możemy wywnioskować, że poziom
przedsiębiorczych
wśród
studentów
jest
bardzo
niski..
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Testowanie w Czechach.
3.1.

AMSP CR
MODEL BMC

AMSP CR do testowania Modelu BMC zaprosiło dwie grupy osób. Grupy te składały się z:
 12 Młodych Przedsiębiorców biorących udział w programie Erasmus dla Młodych
Przedsiębiorców (staż zagraniczny)
 8 osób, które uczestniczyły w podobnych projektach w przeszłości.
Pomimo, że uczestnicy pochodzili z rożnych środowisk, mieli jedna wspólną cechę: byli (lub będą)
przedsiębiorcami. AMSP CR postanowiło wybrać taka właśnie grupę docelową z następujących
powodów: są bardzo zaangażowani w kwestii przedsiębiorczości, obecnie są bardzo
zmotywowani i wystarczająco doświadczeni w kwestiach biznesowych. Dzięki temu są w stanie
wspomagać się własnym doświadczeniem i są obiektywni. Ponadto, są w stanie docenić zalety
Modelu BMC i podkreślić jego wady.
Test Modelu BMC, jako proces, składał się z trzech faz:
1) Wyjaśnienie grupom cech, działania i celów narzędzia (11. 6. 2014)
AMSP CR przedstawiło narzędzie każdej osobie za pośrednictwem Skype, uczestnikom
wyjaśnione zostały funkcje i ogólne cele narzędzia ( e mail).
2) Samodzielna praca uczestników w domu; uzupełnianie kwestionariusza (od 11. 6. 2014 do
30. 6. 2014)
3) Model BMC był testowany osobno przez każdego z uczestników (jednakże mieli oni
możliwość kontaktu z ekspertami AMSP CR w razie wątpliwości). Uczestnicy oceniali
narzędzie za pomocą kwestionariusza dostarczonego im przez AMSP CR podczas
pierwszego spotkania.
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Praga
AMSP ČR

WP5: Pilotaż
1. Model BMC

Wstęp
Celem narzędzia IDEA-BMC (Bussiness Model Creator) jest tworzenie modeli biznesowych. Jest
to innowacyjne narzędzie dla biznesmenów i studentów.
Model jest w stanie przedstawić w zrozumiały i jasny sposób jak powstaje wartość oferowana
klientom oraz w jaki sposób generowane są przepływy pieniężne (cashflow).
Źródło: http://idea-camp.eu/idea-bmc/
Test Modelu BMC
Struktura testu Modelu BMC wyglądała następująco:
4) Wyjaśnienie cech, funkcji oraz celów narzędzia
Wprowadzenie odbyło się pomocą konferencji Skype, podczas której wyjaśniono cechy,
funkcje, cele i zadania aplikacji. Oprócz przedstawienia narzędzia za pośrednictwem
Skype każdemu z uczestników, AMSP CR przesłało każdej osobie e mail opisujący
narzędzie.

5) Samodzielna praca uczestników w domu; uzupełnianie kwestionariusza
Model BMC był testowany osobno przez każdego z uczestników (jednakże mieli oni
możliwość kontaktu z ekspertami AMSP CR w razie wątpliwości). Uczestnicy oceniali
narzędzie za pomocą kwestionariusza dostarczonego im przez AMSP CR podczas
pierwszego spotkania.
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Test Modelu BMC
SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie
projektem/edukacja
Edukacja przedsiębiorczości

OSOBA
Mr Jakub ŠKÁBA

ZADANIE
Organizacja testu

Mr. Ing. Jiří IMLAUF

Nadzór

Protokół Pilotażu
Uwagi
Uczestnikami byli w
większości młodzi lub
przyszli przedsiębiorcy,
osoby zaangażowane w
Program Młodych
Przedsiębiorców Erasmusa

GRUPA DOCELOWA

Młodzi przedsiębiorcy, z którymi
wcześniej współpracowaliśmy

LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU

20
Czech Republic, poza granicami

CZAS TRWANIA TESTU

2 kroki:
 Wprowadzenie narzędzia IDE
BMC - konferencja Skype.
Wyjaśnienie grupie cech, funkcji
i celów narzędzia; e mail z
instrukcjami.
 Samodzielna praca uczestników
z narzędziem. Opracowanie
własnego modelu biznesowego,
testowanie funkcji. model,
testing functionalities.
B/D
Nauka na odległość,
seminarium wstępne Skype

SESJE ĆWICZENIOWE

Część zaproszonych osób
obecnie przebywa na
stażach w ramach
Programu Młodych
Przedsiębiorców Erasmusa.
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METODA
GROMADZENIA
DANYCH
METODA
INTERPRETACJI
DANYCH

Kwestionariusze, obserwacja

Statystyczna analiza kwestionariuszy

Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC
ZASTOSOWANE NARZĘDZIA
1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
Protokół Pilotażu
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
Rozsyłanie zaproszeń
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
Protokół Pilotażu
1.1.5 Doskonalone umiejętności
Protokół Pilotażu
1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
Budżet
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(uczestnicy)
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestników)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
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2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
2.2.1 Stopień zadowolenia
Kwestionariusze (Uczestników),Obserwacje
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
B/D
firmach
Interpretacja danych
Dane osobowe: Wiek i Płeć

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Pytanie 1: Czy uczestniczyłeś w warsztatach innowacyjności w biznesie po raz pierwszy?

Pytanie 2: Czy narzędzie sprostało Twoim oczekiwaniom?

Absolutnie tak / tak / średnio / nie za bardzo
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Pytanie 3: Czy uczestnictwo w Obozie pomogło Ci wygenerować lub ulepszyć swoja
koncepcję biznesową?

Absolutnie tak / tak / średnio / nie za bardzo / w ogóle nie

Pytanie 4: Czy interfejs BMC jest przyjazny w użytkowaniu?

Absolutnie tak / tak / średnio / nie za bardzo / w ogóle nie
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Pytanie 5: Czy narzędzie jest łatwe w użyciu?

Absolutnie tak / tak / średnio / nie za bardzo

Pytanie 6: Czy używanie go sprawia ci trudność?
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Pytanie 7: Czy uważasz, że brakowało jakiegoś elementu edukacyjnego, którego
oczekiwałeś/aś?

Pytanie 8: Czy wszystkie predefiniowane, zamknięte opcje odpowiadają twoim celom?
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Pytanie 9: Czy raporty generowane przez narzędzie są użyteczne?

Pytanie 10: Czy zamierzasz w przyszłości używać narzędzie BMC?
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Pytanie 11: Czy polecił być użycie narzędzie innym studentom/ przedsiębiorcom?

Pytanie 12: Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia narzędzia?
 Więcej opcji
 Wyeliminowanie błędów technicznych, które się pojawiły
 Możliwość dodawania własnych pomysłów
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Pytanie 13: W jaki sposób dowiedziałeś się o narzędziu?
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3.2.

Uniwersytet Finansów i Administracji
OBÓZ INNOWACJI

Testując Obóz Innowacji na naszym uniwersytecie, byliśmy skoncentrowania na studentach
naszej uczelni (studia magisterskie). Ponadto, staraliśmy się wdrożyć produkty projektu do
naszego programu uczenia ustawicznego (studenci i wykładowcy naszego uniwersytetu).
Pomimo podobieństwa programu studiów do celów projektu utworzono dwie grupy docelowe.
Druga grupa docelowa została również wybrana do innowacyjnego testowania (wdrożenie
rezultatów projektu) w naszym programie kształcenia ustawicznego.
1.

Studenci uniwersytetu
Obóz Innowacji został podzielony na pięć seminariów, jako część standardowych wykładów
(czyli 5 z 12 wykładów w semestrze). Zostało to wprowadzone w ramach kierunku
Zarządzanie Innowacjami. Wykładowcy zostali poinstruowania by dostosowali się do
metodologii Obozu Innowacji.
Studenci zostali podzielenie na grupy (po 3 studentów w każdej z nich). Każda z grup
przygotowała prezentację ich innowacji. Prezentacje zostały przedstawione na ostatnim
seminarium, a studenci mogli oceniać siebie nawzajem.
Studenci byli informowani o Obozie Innowacji podczas prezentacji rozpoczynającej cały cykl
oraz podczas każdego z seminariów.

2. Studenci kształcenia ustawicznego
Na tej grupie również testowano jednodniową wersje Obozu Innowacji. ta grupa docelowa
składa się ze studentów, którzy ukończyli studia ekonomiczne w ramach programu
kształcenia ustawicznego. Dzięki temu chcieliśmy ocenić przydatność i możliwość
zastosowania produktów również w przypadku grup osób starszych i bardziej
doświadczonych. Mamy tutaj na myśli osoby z doświadczenie m zawodowym, które chcą
rozpocząć działalność na własną rękę.
Jak się okazało, Obóz Innowacji może być również stosowany w przypadku studiów
programu kształcenia ustawicznego. Istnieje możliwość włączenie Obozu Innowacji do
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programu kształcenia ustawicznego, jednakże jego dłuższa wersja była by lepszym
rozwiązaniem.
Według nas, studenci mogą z łatwością użyć umiejętności zdobytych w ten sposób w ramach
pracy, którą będą wykonywać po studiach.
Udowodniono, że format Obozu Innowacji może być zastosowany zarówno do:
I) kilkudniowego, intensywnego warsztatu- zgodnie z pierwotnym założeniem
II) podzielony i włączony do standardowego planu kierunku – wprowadzany stopniowo
podczas danych seminariów.
MODEL BMC
Model BMC został wdrożony dla studentów studiów licencjackich.
Studenci byli informowani o Obozie Innowacji podczas prezentacji rozpoczynającej cały
cykl oraz podczas każdego z seminariów. Informacje te są również elementem programu
nauczania.
Grupy docelowe zostały wyselekcjonowane ze względu na duże podobieństwo Modelu
BMC do programu nauczania na przedmiotu Zarządzanie Zmianą i Innowacją, w ramach studiów
magisterskich. W Wyniku takiej operacji powstał nowy przedmiot "Model Biznesowy", a narzędzie
BMC stało się jednym z elementów nauczanego programu. Nasza grupa docelowa składa się ze
studentów uniwersytetu (zarówno licencjackich, jak i magisterskich).
Studenci byli informowani na temat narzędzia oraz instruowani na temat sposobu jego
użycia podczas seminariów, a następnie używali go samodzielnie podczas przygotowywania
projektu i końcowej prezentacji.
Narzędzie to będzie przydatne dla wykładowców, oczekiwane jest użycie go podczas
wykładów oraz włączenie w większą liczbę programów nauczania innych przedmiotów. Po
udanym testowaniu w ramach nauczanego po angielsku przedmiotu "Model Biznesowy",
planujemy również włączenie narzędzia BMC do programu kierunku Zarządzanie w Biznesieprowadzonego w języku czeskim.

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Praga

WP5: Pilotaż
"Testowanie Narzędzi EEC na Uniwersytecie Finansów i Administ racji,
Praga"

1. CEL DOKUMENTU
Dokument ten opisuje rezultat dla Rozwój planu akcji pilotażu i narzędzi oceny W dokumencie
opisane zostały działania przeprowadzone przez Uniwersytet Finansów i Administracji w Pradze
w ramach pilotażowego testu narzędzi IDEA.

2. WSTĘP
Czym jest Test Pilotażowy?
Test pilotażowy narzędzi EEC polega na wdrożeniu ich na niewielką, kontrolowaną skalę,
umożliwiając określenie ich wpływu, zalet, słabych stron oraz ostatecznie umożliwienie ich
ewaluacji przez wprowadzeniem do powszechnego użytkowania. Test pilotażowy ma za zadanie:
 Zweryfikowanie czy instytucja jest gotowa na wdrożenie go na pełną skalę;
 Otrzymanie informacji zwrotnej od grupy docelowej;
 Podejmowanie bardzie trafnych decyzji odnośnie alokacji czasu i środków;
 Zapewnienie możliwości właściwego mierzenie efektów programu.

3. OBÓZ INNOWACJI
Wstęp
Obóz Innowacji to intensywne 3 dniowe warsztaty, podczas których studenci:
1. zostają zapoznani z zadaniem w dziedzinie innowacyjności
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2. definiują konkretny problem, który zamierzają rozwiązać
3. generują, rozwijają i ewaluują pomysły i koncepcje
4. opracowują model biznesowy dla swoich pomysłów
5. prezentują swoje pomysły i modele biznesowe
6. wybierają najlepsze prezentacje.
Warsztaty mają formę pracy w grupach składających się z maksymalnie 6 osób.

Obóz Innowacji organizowany jest dla studentów pierwszych lat kierunków biznesowych,
jednakże, ze względu że nie wymaga szczególnych umiejętności z dziedziny biznesu może być
zorganizowany dla studentów dowolnego kierunku, który koncentruje się na innowacyjnych
rozwiązaniach.
Każda grupa jest przeprowadzana przez cały proces przez moderatora. Zalecanymi
moderatorami są studenci, którzy już uczestniczyli w Obozie Innowacji lub podobnym
przedsięwzięciu.

Praca podczas Obozu Innowacji najlepiej sprawdza się w przypadku dużych grup i w związku
z tym została zorganizowana dla ponad dwustu studentów, podzielonych na 35 grup.
Zajęcia wymagają zapewnienia miejsca do pracy grupowej. Preferowane są przestrzenie otwarte,
jednakże zwykła sala jest również odpowiednia do pracy dla 3-4 grup, przy założeniu, że dostępna
jest jedna tablica na około 6 osób.
Obóz Innowacji planowany jest na 3 pełne dni warsztatowe ale w niektórych przypadkach był
rozplanowany w inny sposób:

Źródło: http://idea-camp.eu/innovation-camp/
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Zespół Testu Pilotażowego
SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie zmianią i
innowacją
Zarządzanie
projektem/edukacja
Zarządzanie projektem

OSOBA
Miloš Krejčí
Juraj Hvorecký

ZADANIE
Generowanie pomysłów, ocena
pomysłów
Lider Obozu/moderator

Helena Hakenová

Organizacja

Protokół Pilotażu
Uwagi
GRUPA DOCELOWA
LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA GROMADZENIA
DANYCH
METODA INTERPRETACJI
DANYCH

Studenci uniwersyteccy, dwuletnich
studiów uzupełniających
28
Praga
Część z 5 seminariów w semestrze
letnim
3
Obserwacje wykładowcy

Grupa ćwiczeniowa

Uwagi
GRUPA DOCELOWA

LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA GROMADZENIA
DANYCH
METODA INTERPRETACJI
DANYCH

Studenci kształcenia ustawicznego,
Wykładowcy, studenci studiów
doktoranckich
14
Litvínov
1-dniowy warsztat
1
Kwestionariusze (Uczestnicy)

3 grupy (po 4/5 osób)

Statystyczna analiza kwestionariuszy
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Plan i przebieg Pilotażu:
Wdrożenie:
Obóz Innowacji został podzielony na pięć seminariów, jako część standardowych wykładów (czyli
5 z 12 wykładów w semestrze). Zostało to wprowadzone w ramach kierunku Zarządzanie
Zmianami i Innowacjami. Wykładowcy zostali poinstruowania by dostosowali się do metodologii
Obozu Innowacji.
Studenci zostali podzielenie na grupy (po 3 studentów w każdej z nich). Każda z grup
przygotowała prezentację ich innowacji. Prezentacje zostały przedstawione na ostatnim
seminarium, a studenci mogli oceniać siebie nawzajem.
Studenci byli informowani o Obozie Innowacji podczas prezentacji rozpoczynającej cały cykl oraz
podczas każdego z seminariów.
Na tej grupie również testowano jednodniową wersje Obozu Innowacji. ta grupa docelowa składa
się ze studentów, którzy ukończyli studia ekonomiczne w ramach programu kształcenia
ustawicznego. Chcieliśmy stwierdzić czy ten produkt może być użyty w przypadku starszych i
bardziej doświadczonych osób, które mają doświadczenia zawodowe i planują rozpoczęcie
własnej działalności.
Wydaje nam się, że Obóz Innowacji może być użyteczny zarówno dla studentów, jak i dla osób
starszych. Można rozważyć możliwość włączenia Obozu Innowacji do programu studiów
kształcenia ustawicznego, jednakże jego dłuższa wersja była by bardzie efektywna

Budżet
CAŁOŚĆ
PLANOWANIE
OPERACYJNE
RAPORT I
ANALIZA
CAŁOŚĆ

1290
450
145

KOSZTY
OSOBOWE (€)
1230
310
125

MATERIAŁY (€)

INNE (€)

120

60
20
20

1885
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Przebieg pilotażu
Jednodniowe warsztaty – Litvínov 23. 07.2014

Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi

1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

Seminaria i warsztaty
kierunku Zarządzania
Zmianą i Innowacjami.
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)1
Studenci uniwersytetu
Generacja pomysłów,
ewaluacja pomysłów

1.2 FINANSOWE
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1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(uczestnicy)2
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Studenci uniwersytetu
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (Uczestników),Obserwacje3
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
1 Kwestionariusze przygotowane

przez CEDIT
przez CEDIT
3 Przeprowadzone przez moderatorów
2 Kwestionariusze przygotowane
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Interpretacja danych
1. Pozycja, płeć, wiek.

Wykładowca / student / student kształcenia ustawicznego
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Pytanie 1: Czy uczestniczyłeś w warsztatach innowacyjności w biznesie po raz pierwszy?

Pytanie 2: Czy Obóz sprostał Twoim oczekiwaniom?

W niewielkim stopniu / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak
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Pytanie 3: Czy uczestnictwo w Obozie pomogło Ci wygenerować lub ulepszyć swoja
koncepcję biznesową?

Wogole nie / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak
Pytanie 4: Czy uczestnictwo w Obozie sprawiło Ci jakiekolwiek trudności??
- Nie (100%)

Pytanie 5: Czy uważasz, że brakowało jakiegoś elementu edukacyjnego, którego
oczekiwałeś/aś?
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Pytanie 6: Czy uważasz, że czas trwania Obozu był wystarczający?

Pytanie 7: Czy Lider Obozu/ Moderatorzy mieli wpływ na powodzenie warsztatów?

Niezbyt / średnio / tak / Absolutnie tak
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Pytanie 8: Jakie umiejętności poprawiłeś/aś podczas Obozu?





Kreatywność
Samodzielność
Bycie liderem
Umiejętności biznesowe

Pytanie 9: Czy zamierzasz wziąć udział w innym Obozie w przyszłości?
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Pytanie 10: Czy polecił/a byś uczestnictwo w Obozie znajomym?

Pytanie 11: Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia Obozu?
 Więcej czasu
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Pytanie 12: Czy zamierzasz zrealizować pomysł na biznes wygenerowany podczas Obozu?

Pytanie 13: W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o Obozie Innowacji?
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IDEA-BMC
Wstęp
Celem narzędzia IDEA-BMC (Bussiness Model Creator) jest tworzenie modeli biznesowych. Jest
to innowacyjne narzędzie dla biznesmenów i studentów.
Model jest w stanie przedstawić w zrozumiały i jasny sposób jak powstaje wartość oferowana
klientom oraz w jaki sposób generowane są przepływy pieniężne (cashflow).
Source: http://idea-camp.eu/idea-bmc/

Skład zespołu Pilotażu
SPECJALNOŚĆ
Model biznesowy/
rozpoczynane biznesu

OSOBA
Miloš Krejčí

ZADANIE

Protokół Pilotaży
Uwagi
GRUPA DOCELOWA

Studenci studiów licencjackich i
magisterskich

LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU

20 i 28
Praga
Październik 2013– Styczeń 2014
Luty – Maj 2014

SESJE ĆWICZENIOWE
METODA
GROMADZENIA
DANYCH

Sewilla; Praga
Kwestionariusz
(Uczestnicy/Oceniający); obserwacja

METODA
INTERPRETACJI
DANYCH

Statystyczna analiza kwestionariuszy
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Budżet
CAŁOŚĆ
PLANOWANIE
OPERACYJNE
ANALIZA I
RAPORT
CAŁOŚĆ

129
450
145

KOSZTY
OSOBOWE (€)
1230
310
125

MATERIAŁY (€)

120

INNE (€)
60
20
20

1885

Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC
ZASTOSOWANE NARZĘDZIA
1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

Kierunki Model Biznesowy i
Zarządzanie Zmianami i Innowacją
Kwestionariusze (Oceniający)
Studenci studio liencjackich I
magisterskich
Model biznesowy, rrozpoczynanie
biznesu

1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na
narzędzie/działanie
dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod
Kwestionariusze (Oceniający)
partnerów
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego
Kwestionariusze (Oceniający)
kraju
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze (uczestnicy)
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
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2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności

Studenci studio liencjackich I
magisterskich
B/D
B/D
B/D
B/D
B/D

2.1.2 Powstanie firm
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
2.2.1 Stopień zadowolenia
Kwestionariusze (Uczestników),Obserwacje
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych B/D
firmach
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Interpretacja danych
Płeć

Pytanie 1: Czy po raz pierwszy używałeś narzędzia do przygotowania modelu biznesowego?
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Pytanie 2: Czy narzędzie sprostało Twoim oczekiwaniom?

Absolutnie tak / tak / średni / nie za bardzo

Pytanie 3: Czy narzędzie BMC pomogło Ci wygenerować lub ulepszyć swoja koncepcję
biznesową?

Absolutnie tak / tak / średni / nie za bardzo

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Pytanie 4: Czy interfejs narzędzie jest przyjazny?

Absolutnie tak / tak / średni / nie za bardzo

Pytanie 5: Czy narzędzie jest łatwe w użyciu?

Absolutnie tak / tak / średnio
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Pytanie 6: Czy użycie narzędzia sprawia ci trudność?

Pytanie 7: Czy uważasz, że w narzędziu brakuje jakiegoś kluczowego elementu do budowania
modelu biznesowego?
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Pytanie 8: Czy wszystkie predefiniowane, zamknięte opcje odpowiadają twoim celom?

Pytanie 9: Czy uważasz, że raporty generowane przez narzędzie są użyteczne?

Tak 100%

Pytanie 10: Czy zamierzasz użyć narzędzia BMC w przyszłości?
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Pytanie 11: Czy zarekomendował/a byś użycie narzędzia innym studentom/przedsiębiorcom?

Pytanie 12: Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia narzędzia?





Lepszy wygląd
Inie wiem czy można jeszcze usprawnić narzędzie
Nie mam
Myślę, że może to być użyteczne narzędzie dla osób, które musza przygotować
kompletny biznesplan
 Jest idealne dla mnie
 Nie, żadnych sugestii
 nie
 Nie, sprostało moim oczekiwaniom
 Nie, jest satysfakcjonujące ii łatwe w użyciu
 Nie, pomogło mi przy biznesplanie. Wygląd strony jest przyjemny, jasny i
przejrzysty. Dziękuję
 Nie, jest przyjazne i łatwe w użyciu
 nie
 Możliwość posiadania konta – brak konieczności każdorazowego logowania
 Opcje zapisu na dysku twardym lub plików Cookies

Raporty mogły by być bardziej szczegółowe. Zróbcie coś w rodzaju poradnika jak używać
narzędzia. Bardziej przyjazny interfejs (opanowanie pracy sprawiło trochę trudności
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Pytanie 13: Jak dowiedziałeś/aś się o narzędziu BMC?

Internet / znajomi / wykładowca
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4. Testowanie w Polsce.
4.1.

BD Center.

OBÓZ INNOWACJI
Dział Marketingu w BD Center upowszechniło i opublikowało informacje oraz ogłoszenia o
dwóch Obozach Innowacji w mediach regionalnych (w tym radio lokalne, serwisy reklamowe
i ogłoszeniowe, oficjalne i nieoficjalne strony miejskie). Na stronie BD Center na Facebook'u
stworzono wydarzenie i zaproszono potencjalnych uczestników. Rozesłano e-maile do osób,
które brały udział w innych działaniach organizowanych przez BD Center, informacje
przekazywane były również naszym przyjaciołom, kolegom i współpracownikom.
Naszą grupę docelową stanowili młodzi ludzie z Rzeszowa i okolic, w wieku mniej niż 50 lat:
studenci, przedsiębiorcy i osoby bezrobotne ubiegające się o dotację na założenie własnej
działalności gospodarczej.
BD Center zorganizowało dwa dwudniowe Obozy Innowacji. Uczestnicy zostali
podzielenie na 3-4 osobowe grupy. Po krótkim wstępie: zespół pilotażu, metody pracy, zasady
uczestnictwa, uczestnicy zmierzyli się z pierwszym zadaniem- budowaniem zespołu. Po
zakończeniu ćwiczenia przedstawiona została krótka prezentacja na temat zadania dla
uczestników: „Pomysł na przedsiębiorcze wykorzystanie nadwyżki polskich jabłek w obliczu
rosyjskiego embarga na rynki wschodnie." (pierwszy Obóz Innowacji) oraz "Wymyśl innowacyjne
wynalazki ułatwiające codzienne życie" (drugi Obóz Innowacji). Podczas pierwszego dnia obozu
uczestnicy mieli za zadanie wygenerować 3-5 pomysłów biznesu, a na koniec dnia wybrać
najlepszy z nich i zaprezentować go jury oraz pozostałym uczestnikom. Podczas drugiego dnia
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pracowano nad Kołem Biznesu i Kanwą Modelu Biznesowego. Po tych ćwiczeniach zespół
przedstawił grupom narzędzie BMC – wyjaśniono cel oraz zasadę działania narzędzia. Narzędzie
było testowane przez uczestników przez dwie godziny. Na podstawie wszystkich efektów pracy
za poszczególnych modułów zajęć uczestnicy mieli po godzinie na przygotowanie prezentacji.
Końcowym zadaniem było jak najlepsze przedstawienie prezentacji. Uczestnicy wykazali się
dużym zaangażowaniem podczas wszystkich etapów obozu. Pojawiło się wiele pytań, dyskusji, a
nawet drobnych kłótni pomiędzy grupami. Konkurencja była zażarta i wyrównana. Juty miało
trudne zadanie związane z wyłonieniem zwycięzcy, ale ostatecznie porozumienie zostało
osiągnięte. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Zespół prowadzący obóz
postępował zgodnie z wytycznymi Obozu Innowacji, używał oficjalnych materiałów,
podręczników etc., stosował metodologię zgodną z założeniami Obozu Innowacji.

MODEL BMC
BD Center testowało Model BMC podczas Obozu Innowacji. Oficjalny program Obozu
Innowacji został zmodyfikowany i dodano Moduł 3- 2,5 godzinną sesję testowania narzędzia
BMC. Pierwsze 30 minut poświęcono na wyjaśnienie uczestnikom działania Platformy BMC, jej
zastosowanie i właściwości. Po wprowadzeniu uczestnicy przystąpili do wykonywania
przydzielonych im zadań. uczestnicy mieli własne pomysły na rozpoczęcie działalności więc
stworzenie modelu biznesowego przyszło im z łatwością. Na zakończenie powstały raporty, które
posłużyły jako pomoc w przygotowaniu prezentacji.
Początkowo, BD Center chciało testować narzędzia EEC jedynie wśród studentów Biznesu
i Zarządzania Politechniki, jednakże ostatecznie grupa docelowa została rozszerzona o młodych
przedsiębiorców oraz osoby planujące założyć własne firmy. Wierzymy, że ci ludzie
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w największym stopniu potrzebują efektywnego narzędzia, które pomoże im w szczegółowym
planowani, udoskonalaniu i poprawianiu ich koncepcji biznesowych. Narzędzia opracowane,
testowane i wdrażane w ramach projektu EEC stanowią doskonałą podstawę do uprzednio
wspomnianych czynności. Podczas fazy testowania narzędzia zostały ocenione pozytywnie,
znaczna większość uczestników uznała je za przydatne na etapie generowania pomysłu na biznes.
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WP5: Pilotaż
Rzeszów

1. I Obóz Innowacji w Rzeszowie: 07-08.08.2014
2. II Obóz Innowacji w Rzeszowie: 13-14.08.2014
3. Testowanie Modelu BMC podczas I Obozu Innowacji

4. Testowanie Modelu BMC podczas II Obozu Innowacji

1. I Obóz Innowacji
Skład zespołu Pilotażowego
SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie projektem
Marketing
Zarządzanie

OSOBA
Judyta Liszka
Ewa Wąsacz
Michał Sasiela

ZADANIE
Lider Obozy/moderator/ członek jury
Moderator/członek jury
Moderator/członek jury

Protokół Pilotażu
Uwagi
GRUPA DOCELOWA

CZAS TRWANIA TESTU

Młodzi ludzie < 40, studenci, młodzi
przedsiębiorcy
16 osób
Best Western Ferdynand Hotel,
Rzeszów
2 dni

SESJE ĆWICZENIOWE
METODA GROMADZENIA
DANYCH METODA

2
Kwestionariusz
(Uczestnicy/Oceniający); obserwacja

INTERPRETACJI DANYCH

Statystyczna analiza kwestionariuszy

LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU

4 grupy po 3-4 osoby

10.00 – 15.00
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Plan i Przebieg Pilotażu:
Strategia Komunikacji
 Ogłoszenie o Obozie Innowacji w lokalnych mediach, na stronie i Facebooku
BD Center
 Komunikacja mailowa z uczestnikami
 Kontakt telefoniczny z uczestnikami

Studium przypadku
Zadaniem dla uczestników 1-ego Obozu Innowacji było opracowani pomysłu biznesowego na
nadwyżkę polskich jabłek w obliczu rosyjskiego embarga na rynki wschodnie.

Program
Moduł 1: Wprowadzenie i Start
Godziny: 10:00 – 12:30

Czas trwania
Cel

2,5 godziny
Wprowadzenie do warsztatów oraz zadania
Rozpoczęcie procesu kreatywnego

Czas
15 min.

Działania

Narzędzia/metody

Objaśnienie:
Metody pracy, Rola
moderatora, Lider
obozu i Sekretariat;
Prezentacja grupowa;
Regulamin Obozu,
Zebranie telefonów
komórkowych i
zegarków
Tworzenie grup i
zajęcia integracyjne

Pokaz slajdów

15 min.

30 min.

Obszar
Zameldowanie i
zakwaterowanie
Wprowadzenie do
Obozu

Identyfikacja grupy




Formowanie grup, gra
“Nazwa”
Przydział grup: "Co
mamy ze sobą

Efekt

Nazwy grup
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15 min.

Prezentacja
zadania/przypadku

1,5
Generowanie
godziny pomysłów

Wprowadzenie do
przypadku
biznesowego
Swobodne
generowanie pomysłów
przez każda z grup, z
zastosowaniem
proponowanych
narzędzi i metod

wspólnego"
Pokaz slajdów






Fokusowanie badania:
Wiem czego szukam
Określanie trendów:
Identyfikacja ogólnych
trendów
Praca kreatywna:
formułowanie pytań
Burza mózgów:
Generowanie pomysłów mnóstwo pomysłów
Negatywna burza
mózgów

3-5
pomysłów
zapisanych
na
"Formularzu
do Modułu 1"

Moduł 2: Selekcja pomysłów i formułowanie koncepcji
Godzniny: 13:00 – 15:00.

Czas trwania
Cel
Czas
30 min.

Obszar
Podsumowanie
pomysłów

1
Ulepszanie
godzina pomysłów
30 min.

Sortowanie
pomysłów

2 godziny
Bazując na efektach pierwszej fazy każda z grup wybiera 1 pomysł i
formułuje krótki opis pomysłu i koncepcji.
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Stworzenie
ogólnego Podsumowanie – stworzenie
przeglądy
przeglądu
pomysłów
wygenerowanych
wygenerowanych przez dane
pomysłów.
grupy.
Udoskonalenie
Ulepszanie pomysłów
wygenerowanych
pomysłów
Podzielenie dużej liczby Sito pomysłów: priorytety
1
pomysł
pomysłów pod względem
zapisany
na
priorytetów
"Formularzu
ideas
do Modułu 2"
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Moduł 3: Model Biznesowy
Godziny: 10:00 a.m. – 13:30 p.m.

Czas trwania
3,5 godziny
Cel
Opisanie potencjału biznesowego danego pomysłu.
Czas
Obszar
Działania
Narzędzia/metody
1
Potencjał
Opis
rynku,  Koło
Biznesu:
które
godzina biznesowy
– klientów
i
elementy
są
częścią
wykonalność
konkurencji
uzasadnienia działalności
finansowa.
 Ramy
Modelu
Biznesowego:
na
podstawie Koła Biznesu

Efekt
Ramy
Modelu
Biznesowego

Moduł 4: Prezentacja pomysłu
Godziny: 13:30 p.m. – 14:30 p.m.

Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Przygotowanie
godzina prezentacji

1 godzina
Prezentacja pomysłu - sprzedanie pomysłu i koncepcji
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Ćwiczenie
Prezentacja Power Każda
z
grup
prezentacji
Point
przygotowuje
3
Opracowanie
minutową
prezentacji
prezentację w celu
sprzedania pomysłu,
z
wykorzystaniem
prezentacji
Power
point,
tablicy,
plakatów,
filmów,
etc..
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Moduł 5: Finalizacja i Ewaluacja
Godziny: 14.30 p.m. – 15.00 p.m.

Czas trwania
Cel

Czas
20
min.

10
min.
15
min.

30 minut
Prezentowanie pomysłu
Ocena pomysłów i wybór najbardziej obiecujących pomysłów i
koncepcji
Obszar
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Prezentacja przed Każda
grupa Pokaz slajdów
Wszystkie
grupy
jury
wykonuje
3-5
wykonują
minutową
prezentację
prezentację
pomysłu
Ewaluacja
Ocena przez Jury
Każdy
zespół
otrzymuje
informację zwrotną
Ogłoszenie
Zwycięzcą jest...
zwycięzców
i
zakończenie
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Przebieg Pilotażu
Certyfikat ukończenia

Zdjęcia
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Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Protokół Pilotażu
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)1
Protokół Pilotażu
Kwestionariusze
(Oceniający)Protokół
Pilotażu
Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(Uczestnicy)2
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
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2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje3
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
1 Kwestionariusze przygotowane

przez CEDIT
CEDIT
3 Przeprowadzone przez moderatorów
2 Kwestionariusze przygotowane
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Interpretacja danych
Dane osobowe: Płeć i Wiek
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Pytanie 1: Czy brałeś/aś udział po raz pierwszy w warsztatach związanych z innowacją w
biznesie?

Pytanie 2: Czy obóz sprostał twoim oczekiwaniom?

W niewielkim stopniu / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak
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Pytanie 3: Czy uczestnictwo w Obozie pozwoliło ci na wygenerowanie lub usprawnienie
własnej koncepcji biznesowej?

W niewielkim stopniu / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak

Pytanie 4: Czy udział w Obozie sprawił ci jakiekolwiek trudności?
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Pytanie 5: Czy uważasz, że w Obozie brakowało jakiegokolwiek ważnego elementu, którego
oczekiwałeś/aś?

Tworzenie
biznesplanów

Pytanie 6: Czy uważasz, że czas przeznaczony na obóz był wystarczający?

- 5 dni to optymalny czas trwania
- zbyt mało czasy na przygotowanie kompletnego biznesplanu
- zbyt krótko
- zbyt krótko, 3 dni to minimum
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Pytanie 7: Czy Lider Obozu/ Moderatorzy mieli wpływ na powodzenie warsztatów?

W średnim stopniu / tak / absolutnie tak

Pytanie 8: Jakie umiejętności poprawiłeś/aś podczas Obozu?
 Kreatywność
 Samodzielność
 Bycie liderem
 Umiejętności biznesowe

Pytanie 9: Do you intend to participate in another Camp in the future?
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Pytanie 10: Czy polecił/a byś uczestnictwo w Obozie znajomym?

Pytanie 11: Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia Obozu?
- Nie
Pytanie 12: Czy zamierzasz zrealizować pomysł na biznes wygenerowany podczas Obozu?
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Pytanie 13: W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o Obozie Innowacji?

Partnerzy projektu EEC / znajomi / inne- Internet
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2. II Obóz Innowacji

Skład zespołu Pilotażowego
SPECJALNOŚĆ
Zaarządzanie projektem
Marketing
Zarządzanie

OSOBA
Judyta Liszka
Ewa Wąsacz
Michał Sasiela

ZADANIE
Lider Obozy/moderator/ członek jury
Moderator/członek jury
Moderator/członek jury

Protokół Pilotażu
Uwagi
GRUPA DOCELOWA
LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA GROMADZENIA
DANYCH METODA
INTERPRETACJI DANYCH

Młodzi ludzie < 40, studenci, młodzi
przedsiębiorcy
16 osób
Best Western Ferdynand Hotel,
Rzeszów
2 dni
2
Kwestionariusz
(Uczestnicy/Oceniający); obserwacja
Statystyczna analiza kwestionariuszy

4 grupy po 3-4 osoby

10.00 – 15.00

Plan i przebieg pilotażu:
Strategia Kominukacji
 Ogłoszenie o Obozie Innowacji w lokalnych mediach, na stronie i Facebooku BD
Center
 Komunikacja mailowa z uczestnikami
 Kontakt telefoniczny z uczestnikami
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Studium przypadku
Zadaniem uczestników podczas II Obozu Innowacji było wymyślenie i opracowanie wynalazku,
który ułatwiał by życie codzienne.

Program
Moduł 1: Wprowadzenie I start
Godziny: 10:00 – 12:30

Czas trwania
Cel
Czas
15 min.

2,5 godziny
Wprowadzenie do warsztatów oraz zadania
Rozpoczęcie procesu kreatywnego
Działania
Narzędzia/metody

Obszar
Zameldowanie
i
zakwaterowanie
15 min. Wprowadzenie do Objaśnienie:
Pokaz slajdów
Obozu
Metody pracy, Rola
moderatora, Lider
obozu i Sekretariat;
Prezentacja
grupowa; Regulamin
Obozu,
Zebranie
telefonów
komórkowych
i
zegarków
30 min. Identyfikacja grupy Tworzenie grup i  Formowanie grup, gra
zajęcia integracyjne
“Nazwa”
 Przydział grup: "Co
mamy
ze
sobą
wspólnego"
15 min. Prezentacja
Wprowadzenie do Pokaz slajdów
zadania/przypadku przypadku
biznesowego
1,5
Generowanie
Swobodne
 Fokusowanie badania:
godziny pomysłów
generowanie
Wiem czego szukam
pomysłów
przez  Określanie trendów:

Efekt

Nazwy grup

3-5
pomysłów
zapisanych
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każda z grup,
zastosowaniem
proponowanych
narzędzi i metod

z

Identyfikacja
ogólnych trendów
 Praca
kreatywna:
formułowanie pytań
 Burza
mózgów:
Generowanie
pomysłów - mnóstwo
pomysłów
 Negatywna
burza
mózgów

na
"Formularzu
do Modułu
1"

Moduł 2: Selekcja pomysłów i formułowanie koncepcji
Godziny: 13:00 – 15:00.

Czas trwania
Cel
Czas
30 min.

2 godziny
Bazując na efektach pierwszej fazy każda z grup wybiera 1 pomysł i
formułuje krótki opis pomysłu i koncepcji.
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Stworzenie ogólnego Podsumowanie
–
przeglądy
stworzenie
przeglądu
wygenerowanych
pomysłów
pomysłów.
wygenerowanych przez
dane grupy.
Udoskonalenie
Ulepszanie pomysłów
wygenerowanych
pomysłów
Podzielenie
dużej Sito pomysłów: priorytety 1
pomysł
liczby pomysłów pod
zapisany na
względem priorytetów
"Formularzu
ideas
do Modułu 2"

Obszar
Podsumowanie
pomysłów

1
Ulepszanie
godzina pomysłów
30 min.

Sortowanie
pomysłów

Moduł 3: Model Biznesowy
Godziny: 10:00 a.m. – 13:30 p.m.

Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Potencjał
godzina biznesowy

3,5 godziny
Opisanie potencjału biznesowego danego pomysłu.
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Opis
rynku,  Koło
Biznesu:
które Ramy
– klientów
i
elementy są częścią Modelu
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wykonalność
finansowa.

konkurencji

uzasadnienia działalności Biznesowego
 Ramy
Modelu
Biznesowego:
na
podstawie Koła Biznesu

Moduł 4: Prezentacja pomysłu
Godziny: 13:30 p.m. – 14:30 p.m.

Czas trwania
Cel
Czas
Obszar
1
Przygotowanie
godzina prezentacji

1 godzina
Prezentacja pomysłu - sprzedanie pomysłu i koncepcji
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
Ćwiczenie
Prezentacja Power Każda
z
grup
prezentacji
Point
przygotowuje
3
Opracowanie
minutową
prezentacji
prezentację w celu
sprzedania pomysłu,
z
wykorzystaniem
prezentacji
Power
point,
tablicy,
plakatów,
filmów,
etc..

Module 5: Finalizacja i Ewaluacja
Godziny: 14.30 p.m. – 15.00 p.m.

Czas trwania
Cel
Czas
20
min.

Obszar
Prezentacja
jury

10
min.

Ewaluacja

15
min.

Ogłoszenie
zwycięzców
zakończenie

30 minut
Prezentowanie pomysłu
Ocena pomysłów i wybór najbardziej obiecujących pomysłów i koncepcji
Działania
Narzędzia/metody
Efekt
przed Każda
grupa Pokaz slajdów
Wszystkie
grupy
wykonuje
3-5
wykonują prezentację
minutową
prezentację pomysłu
Ocena przez Jury
Każdy
zespół
otrzymuje informację
zwrotną
Zwycięzcą jest...
i

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Przebieg Pilotażu
Certyfikat ukończenia
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Zdjęcia
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Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Protokół Pilotażu
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)1
Protokół Pilotażu
Kwestionariusze
(Oceniający)Protokół
Pilotażu
Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(Uczestnicy)2
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
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2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje3
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
1 Kwestionariusze przygotowane

przez CEDIT
CEDIT
3 Przeprowadzone przez moderatorów
2 Kwestionariusze przygotowane
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Interpretacja danych
Dane osobowe: Płeć I Wiek

Pytanie 1: Czy brałeś/aś udział po raz pierwszy w warsztatach związanych z innowacją w
biznesie?

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu
wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

Pytanie 2: Czy obóz sprostał twoim oczekiwaniom?

Pytanie 3: Czy uczestnictwo w Obozie pozwoliło ci na wygenerowanie lub usprawnienie
własnej koncepcji biznesowej?

W niewielkim stopniu / w średnim stopniu / tak / absolutnie tak
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Pytanie 4: Czy udział w Obozie sprawił ci jakiekolwiek trudności?

problemem dla mnie okazało się
planowanie produkcji I koszty
produkcji

Pytanie 5: Czy uważasz, że w Obozie brakowało jakiegokolwiek ważnego elementu, którego
oczekiwałeś/aś?

wcześniejsze przygotowanie uczestników
do zadania Obozu
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Pytanie 6: Czy uważasz, że czas przeznaczony na obóz był wystarczający?

Obóz powinien trwać pięć dni albo tydzień
ponieważ niektóre tematy wymagają
głębszego zastanowienia

Pytanie 7: Czy Lider Obozu/ Moderatorzy mieli wpływ na powodzenie warsztatów?

W średnim stopniu / tak / absolutnie tak
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Pytanie 8: Jakie umiejętności poprawiłeś/aś podczas Obozu?





Kreatywność
Samodzielność
Bycie liderem
Umiejętności biznesowe

Pytanie 9: Czy zamierzasz uczestniczyć w kolejnych Obozach, w przyszłości?

Pytanie 10: Czy polecił/a byś uczestnictwo w Obozie znajomym?
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Pytanie 11: Czy masz jakieś sugestie odnośnie ulepszenia Obozu?
 Trening asertywności
 Dłuższy czas trwania
Pytanie 12: Czy zamierzasz zrealizować pomysł na biznes wygenerowany podczas Obozu?

Pytanie 13: W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o Obozie Innowacji?

Partnerzy projektu EEC / znajomi / inne- Internet
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Wstęp
Celem narzędzia IDEA-BMC (Bussiness Model Creator) jest tworzenie modeli biznesowych. Jest
to innowacyjne narzędzie dla biznesmenów i studentów.
Model jest w stanie przedstawić w zrozumiały i jasny sposób jak powstaje wartość oferowana
klientom oraz w jaki sposób generowane są przepływy pieniężne (cashflow).
Source: http://idea-camp.eu/idea-bmc/

3. Testowanie Modelu BMC w czasie I Obozu Innowacji
Skład zespołu Pilotażowego
SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie projektem
Marketing
Zarządzanie

OSOBA
Judyta Liszka
Ewa Wąsacz
Michał Sasiela

ZADANIE
Lider Obozu/moderator/członek jury
Moderator/członek jury
Moderator/członek jury

Protokół Pilotażu
Uwagi
GRUPA DOCELOWA
LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA GROMADZENIA
DANYCH METODA
INTERPRETACJI DANYCH

Młodzi ludzie < 40, studenci, młodzi
przedsiębiorcy
16 osób
Best Western Ferdynand Hotel,
Rzeszów
2 dni
2
Kwestionariusz
(Uczestnicy/Oceniający); obserwacja
Statystyczna analiza kwestionariuszy

4 grupy po 3-4 osoby

10.00 – 15.00
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Plan i przebieg pilotażu:
Strategia Kominukacji
 Ogłoszenie o Obozie Innowacji w lokalnych mediach, na stronie i Facebooku BD
Center
 Komunikacja mailowa z uczestnikami
 Kontakt telefoniczny z uczestnikami

Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników

Protokół Pilotażu
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)1
Protokół Pilotażu
Kwestionariusze
(Oceniający)Protokół
Pilotażu
Budżet
Kwestionariusze
(Oceniający)
Kwestionariusze
(Oceniający)
Kwestionariusze
(Uczestnicy)2
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2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności

Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
B/D
B/D
B/D
B/D
B/D

2.1.2 Powstanie firm
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje3
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
1 Kwestionariusze przygotowane

przez CEDIT
CEDIT
3 Przeprowadzone przez moderatorów
2 Kwestionariusze przygotowane
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4. Testowanie Modelu BMC w czasie II Obozu Innowacji

Skład zespołu Pilotażowego
SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie projektem
Marketing
Zarządzanie

OSOBA
Judyta Liszka
Ewa Wąsacz
Michał Sasiela

ZADANIE
Lider Obozu/moderator/członek jury
Moderator/członek jury
Moderator/członek jury

Protokół Pilotażu
Uwagi
GRUPA DOCELOWA
LICZBA UCZESTNIKÓW
MIEJSCE TESTU
CZAS TRWANIA TESTU
SESJE ĆWICZENIOWE
METODA GROMADZENIA
DANYCH METODA
INTERPRETACJI DANYCH

Młodzi ludzie < 40, studenci, młodzi
przedsiębiorcy
16 osób
Best Western Ferdynand Hotel,
Rzeszów
2 dni
2
Kwestionariusz
(Uczestnicy/Oceniający); obserwacja
Statystyczna analiza kwestionariuszy

4 grupy po 3-4 osoby

10.00 – 15.00

Plan i przebieg pilotażu:
Strategia Kominukacji
 Ogłoszenie o Obozie Innowacji w lokalnych mediach, na stronie i Facebooku BD
Center
 Komunikacja mailowa z uczestnikami
 Kontakt telefoniczny z uczestnikami
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Analiza rezultatów Pilotażu
Narzędzie gromadzenia danych
WSKAŹNIKI EEC

ZASTOSOWANE
NARZĘDZIA

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA
1.1 RZECZOWE
1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi
1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu
1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi
1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie
1.1.5 Doskonalone umiejętności

1.2 FINANSOWE
1.2.1 Środki finansowe projektu w € na dane narzędzie/działanie
1.3 DANE JAKOŚCIOWE
1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod partnerów

Protokół Pilotażu
Strategia Komunikacji
Kwestionariusze
(Oceniający)1
Protokół Pilotażu
Kwestionariusze
(Oceniający)Protokół
Pilotażu
Budżet

Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb danego kraju
Kwestionariusze
(Oceniający)
1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych uczestników
Kwestionariusze
(Uczestnicy)2
2. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW
2.1 RZECZOWE
2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności
Protokół Pilotażu;
Kwestionariusze
(Uczestnicy)
2.1.2 Powstanie firm
B/D
2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach
B/D
2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy
B/D
2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały
B/D
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2.1.6 Firmy, które złożyły projekty konkursowe
B/D
2.2 DANE JAKOŚCIOWE
Kwestionariusze (uczestnicy); obserwacje3
2.2.1 Stopień zadowolenia
użytkowników
3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
3.1 Okres utrzymania powstałych firm
B/D
3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników
Kwestionariusze
3.3 Stworzone firmy
B/D
3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy
B/D
B/D
3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w powstałych
firmach
1 Kwestionariusze przygotowane

przez CEDIT
CEDIT
3 Przeprowadzone przez moderatorów
2 Kwestionariusze przygotowane
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