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Poniższy dokument jest informacją dotyczącą realizacji i wykorzystania metodologii,
narzędzi i wyników projektu "European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój
modelu wielodyscyplinarnego w celu wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu
zawodowym i szkolnictwie wyższym", które zostały przedstawione przez partnerów projektu.
Przez cały czas trwania projektu partnerzy byli aktywnie zaangażowani w upowszechnianie
i wdrażanie sprawdzonych metod i rozwiązań w ich lokalnym środowisku. Pomimo faktu, że
partnerami w projekcie były zarówno jednostki akademickie, jak i firmy ze świata biznesu, obszar
ich działalności miał bardzo szerokie spektrum. W szczególności, naukowcy z uniwersytetów w
Sewilli, Pizie i Pradze przez specyfikę swojej pracy mieli okazję zaprezentować wyniki projektu
szerokiemu gronu osób zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości (studenci biznesu) i
związanych z rozwijaniem umiejętności przedsiębiorczości na różnych poziomach edukacyjnych.
Z drugiej strony, współpraca z partnerami z dziedziny biznesu - firm: CEDIT, AMSP CR, IEPL,
BD Center, które są zaangażowane we współpracę z przedsiębiorcami, ludźmi chętnymi do
założenia własnej firmy oraz innymi firmami handlowymi posiadającymi wiele kontaktów w
sektorze prywatnym, są kluczowymi podmiotami, które mogą rozpowszechniać rezultaty projektu
wśród jednostek uczestniczących w rynku pracy, podmiotów ekonomii socjalnej działających w
zakresie rozwoju przedsiębiorczości i struktur klastrowych.
Niniejszy dokument przedstawia doświadczenie na różnych etapach upowszechniania i
wdrażania wyników projektu EEC w krajach partnerskich. Partnerzy z Hiszpanii, Włoch, Polski i
Czech na mocy wytycznych Parlamentu Europejskiego w sprawie kompetencji kluczowych w
procesie uczenia się przez całe życie, przeprowadzili szereg działań w celu wdrożenia i
wykorzystania innowacyjnego modelu biznesowego w ich krajach.
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1. Koncepcja wdrożenia i eksploatacji - Włochy.
1.1.

CEDIT

Wiele raportów europejskich (na przykład "Europejski Raport Konkurencyjności 2013 - Ku
Wiedzy napędzanej reindustrializacją" i "Wyniki konkurencyjności państw członkowskich i
realizacja polityki przemysłowej UE w 2013") podkreślił trudności systemu włoskiego w
promowaniu edukacji związanej z przedsiębiorczością. Ten sam problem został uwypuklony w
dokumencie Wynik 2 – Crossing and blending, przygotowanego w ramach projektu EEC: system
włoski cierpi z powodu braku skutecznych narzędzi do nauczania 7 kluczowej kompetencji Unii
Europejskiej: poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. Podmioty, które mogą odgrywać ważną rolę
w edukacji na polu przedsiębiorczości (uniwersytety, organizacje kształcenia i szkolenia
zawodowego szkół, instytucje publiczne) nie mają narzędzi do nauczania tych skomplikowanych
kwestii w prosty sposób. Jednocześnie, już działający przedsiębiorcy nie mają wielu szans do pracy
nad kompetencjami, takimi jak innowacyjność i poczucie inicjatywy. Jest to kolejna słabość
systemu włoskiego, uwypuklona w ramach projektu EEC.
Zgodnie z tymi elementami, CEDIT postanowił wybrać dwie różne grupy docelowe dla fazy
testowania narzędzi EEC :
o model BMC był testowany na młodych ludziach w programach stażowych (dwie różne
grupy)
o obóz innowacyjności był testowany na grupie młodych przedsiębiorców (poniżej 40 roku
życia). W tym przypadku grupa pracowała dokładniej nad kompetencjami związanymi z
innowacjami (które są częścią szerszej pozycji 7 kluczowej kompetencji Unii Europejskiej).
Wybory te zostały również dokonane w celu zapewnienia trwałości produktów w obrębie
CEDIT. W rzeczywistości, włoskie organizacje kształcenia zawodowego co roku uczestniczą w wielu
projektach mobilności transnarodowej: co najmniej 30 młodych ludzi (studenci, osoby bezrobotne;
absolwenci i osoby, które jeszcze nie ukończyły studiów), pochodzących z całej Europy i basenu
Morza Śródziemnego, przyjeżdżają do Włoch dzięki CEDIT , która znajduje im możliwości staży.
Osoby biorące udział w tego typu projektach mobilności są w bardzo delikatnej fazie ich życia
zawodowego: mają do czynienia z życiem zawodowe często po raz pierwszy w swoim życiu, więc
mają szansę, aby poddać się w tym sensie testowi jakim jest praca, ale potrzebują do tego
profesjonalnych wskazówek. Zadaniem naszej organizacji jest, aby pokazać im wszystkie
możliwości przyszłego zatrudnienia, także prezentując im możliwości prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Wyniki testów, zebrane w formie ankiet dostarczonych przez CEDIT,
wykazały, że narzędzia modelu BMC zostały docenione przez uczestników, ponieważ pomogły im
budować własne modele biznesowe. Dla wielu z nich były tylko pierwszym krokiem w kierunku
budowania bardziej szczegółowego biznesplanu. Inne osoby, które zostały zaproszone do
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korzystania z modelu BMC to aplikanci programu "Erasmus dla młodych przedsiębiorców". CEDIT,
który uczestniczy w projekcie "Erasmus dla młodych przedsiębiorców" jako organizacja
pośrednicząca, proponował wielu z nich przetestowaniu tego narzędzia w celu przygotowania ich
biznes planu (obowiązkowego dla "Erasmus dla młodych przedsiębiorców").
Jeśli zaś chodzi o Obóz Innowacji, specjaliści CEDIT skorzystali z doświadczeń nabytych w ramach
projektu Spotkań Ponadnarodowych. Nabyte kompetencje i narzędzia w ramach projektu EWG
umożliwiły CEDIT zorganizować obóz innowacji z udziałem wielu młodych przedsiębiorców. CEDIT
zobowiązuje się ponawiać Obóz Innowacji w przyszłości, nie tylko z tymi samymi grupami
docelowymi (przedsiębiorcami), ale także z innymi podmiotami. W Celu doboru kolejnych grup
docelowych CEDIT wykorzystywać będzie doświadczenia innych partnerów w projekcie. Na
przykład, naszym zdaniem ciekawym byłoby zaprosić studentów, bezrobotnych i stażystów do
udziału w przyszłych obozach innowacji. CEDIT, jako organizację kształcenia i szkolenia
zawodowego, pracuje na co dzień z tymi ludźmi i działaniami, jako że obozy innowacji będą z
pewnością przyjęte w celu wspierania edukacji przedsiębiorczości i poczucia inicjatywy. CEDIT
będzie powielać te działania na szerszą skalę, poprzez nakłanianie ludzi zaangażowanych w
praktyki, kursy zawodowe, itp., do udziału w nowych warsztatach. Zgodnie z potrzebami
edukacyjnymi i historią uczestników, wdrażany będzie model BMC lub obóz innowacji.
W celu zagwarantowania trwałości narzędzi, CEDIT dokona następujących czynności:
o przyjęcie modelu BMC w porozumieniu z wysyłającymi partnerami, w ramach projektów
mobilności transnarodowej;
o przesyłanie materiałów na stronę internetową CEDIT;
o wprowadzenie metodologii obozu innowacji w przepisach szkoleniowych CEDIT;
o użycie przewodnia obozowego UE w nowej edycji Obozu innowacji, przyjęcie ankiet i
systemu wskaźników w celu monitorowania wpływu;
o informowanie o nowej metodologii szkoły techniczne, z którymi CEDIT współpracuje.
Wszystkie materiały zostały już rozesłane do partnerów CEDIT i kontaktów sieciowych. Przez kilka
spotkań organizacyjnych, organizacje upowszechniające kształcenie i szkolenie zawodowe,
uniwersytety, instytucje publiczne, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości zostały
poinformowane o nowych metodach. Działalność ta będzie prowadzona również po zakończeniu
trwania projektu, dzięki codziennym kontaktom z niektórych z tych przedmiotów i innych
organizacji (włoskich i europejskich), które dołączą do sieci CEDIT.
Podmioty, które mogą korzystać z wyników projektu to:
o uczelnie: będą mogły uczyć wysoko wykwalifikowanych studentów pochodzących ze
wszystkich dyscyplin akademickich przedsiębiorczości i zmysłu inicjatywy. Jak pokazały
wyraźnie Uniwersytet w Pizie i VSFS, uniwersytety są bardzo zainteresowane tymi nowymi
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metodologiami a inne podmioty w Toskanii i Włoszech w ogóle skorzysta z prac
prowadzonych w ramach projektu EWG;
o organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego: inne organizacje mogą używać
metodologii w ramach ich szkoleń;
o podmioty publiczne (szkoły, inkubatory technologiczne, biznes parki, itp.): organizacje te
mogą korzystać z narzędzi samodzielnie lub przy wsparciu partnerów projektu aby
zintegrować ich doświadczenia szkoleniowe i pracy nad kompetencjami, które zazwyczaj
nie są szkolone.
Wszystkie te podmioty mogą skorzystać z przekazanych narzędzi:
o model BMC: będzie on używany w szczególności poprzez organizację kształcenia i szkolenia
zawodowego, inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne, ponieważ stanowi
pierwszy krok do budowania modelu biznesowego. Pomoże to użytkownikom na
dokładniejsze zdefiniowanie elementów koniecznych do rozważenia, aby stworzyć bardziej
szczegółowy biznesplan.
o obóz innowacji: szkoły, uniwersytety, organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego i
stowarzyszenia biznesowe są podmiotami zainteresowanymi najbardziej. Będą mogły
uczyć przedsiębiorczości innowacyjnymi metodami.
Wyżej wymienione instytucje z łatwością mogą znaleźć użytkowników wykonywanych czynności.
Szkoły, uczelnie, organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, inkubatory przedsiębiorczości,
organizacje gospodarcze i handlowe, itp. mają codzienne kontakty z zainteresowanymi
podmiotami. Najważniejszym elementem stało się zatem kształcenie nauczycieli/animatorów, tak,
aby mogli wykonywać czynności innowacyjnymi narzędziami. Przewodnik obozowy UE ma
kluczowe znaczenie aby ludzie, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w projekty EWG umieli
zorganizować i zarządzać obozami innowacji. Przewodnik ten będzie uzupełniony o inne materiały
obozu innowacji.
Szersze zastosowanie narzędzi innowacyjnych przyniesie pozytywne efekty w średnim i długim
terminie dla grup docelowych. Pozytywne wyniki zostały już zebrane poprzez model testy
modelem BMC i obozu innowacji przeprowadzonych przez CEDIT.
Najważniejszym elementem jest to, że te dwa narzędzia pozwalają uczestnikom do refleksji na
temat znaczenia innowacji w biznesie a ostatecznym celem jest stworzenie nowych miejsc pracy i
rozwój przedsiębiorczości.
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1.2. Uniwersytet w Pizie
Wiele raportów europejskich (na przykład "Europejski Raport Konkurencyjności 2013 - Ku
Wiedzy napędzanej reindustrializacją" i "Wyniki konkurencyjności państw członkowskich i
realizacja polityki przemysłowej UE w 2013") podkreślił trudności systemu włoskiego w
promowaniu edukacji związanej z przedsiębiorczością. Ten sam problem został uwypuklony w
dokumencie Wynik 2: Crossing and blending, przygotowanego w ramach projektu EEC: system
włoski cierpi z powodu braku skutecznych narzędzi do nauczania 7 kluczowej kompetencji Unii
Europejskiej: poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. Podmioty, które mogą odgrywać ważną rolę
w edukacji na polu przedsiębiorczości (uniwersytety, organizacje kształcenia i szkolenia
zawodowego szkół, instytucje publiczne) nie mają narzędzi do nauczania tych skomplikowanych
kwestii w prosty sposób.
Zaczynając od powyższych uwarunkowań, Uniwersytet w Pizie zdecydował się na wdrożenie
narzędzia BMC i obozu innowacji w szerszych ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród
studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Takie ramy zostały opracowane w ciągu
ostatnich pięciu lat w obszarze transferu technologii Uniwersytetu, a jej działania edukacyjne
koncentrują się w programie PHDplus, program kształcenia i szkolenia magistrów i doktorantów,
którego celem jest szerzenie ducha przedsiębiorczości, wykorzystanie wyników badań naukowych
i tworzenia nowych przedsiębiorstw.
Realizacja tych dwóch narzędzi została strategicznie zaplanowana w celu zapewnienia trwałości ich
realizacji, po zakończeniu projektu. Główne decyzje w celu osiągnięcia tego celu to:
o wybór grupy docelowej: Uniwersytet w Pizie jest uczelnią wyższą, dlatego też wybraną
grupą docelową byli studenci akademiccy. W szczególności skupiono się na studentach
studiów magisterskich, którzy gwarantowali solidne wykształcenie, które mogło być
wykorzystywane do rozwiązywania przypadków biznesowych i projektowania nowego
przedsięwzięcia;
o integracji narzędzi w oparciu o określone i sprawdzone ramy szkolenia w zakresie wsparcia
przedsiębiorczości. Na podstawie tych uwarunkowań, długoterminowym celem
Uniwersytetu w Pizie jest włączenie tych narzędzi na stałe do swojego „ekosystemu”.
o Based on these considerations, the University of Pisa’s long term aim is to include these
tools permanently in its ecosystem.
Narzędzie BMC IDEI będzie wspierać fazę kształcenia i szkolenia na modelach rozwoju biznesu, jak
już z powodzeniem zostały przetestowane w dwóch różnych etapach projektu, otrzymując
pozytywne informacje zwrotne od uczestników, odzwierciedlonych w wynikach ankiet. Obóz
innowacji został pomyślnie przetestowany w działaniach wspieranych przez biuro karier, we
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współpracy z programem PHDplus. Międzynarodowa firma doradcza współpracowała przy
zdefiniowania wyzwań biznesowych. Takie podejście pozwoliło z jednej strony rozwój umiejętności
przedsiębiorczych u studentów bliskich ukończenia uczelni, dając równocześnie im szansę
związania się z firmą z możliwością podjęcia przyszłej pracy. Umiejętności z zakresu
przedsiębiorczości są w rzeczywistości poszukiwane przez wiele firm wśród swoich pracowników.
Uniwersytet będzie regularnie przyjmować związane z tym ramy bazowe podczas eventów z
firmami, które mają miejsce w trakcie roku akademickiego.
Trwałość narzędzia będzie zapewniona poprzez następujące działania:
o model BMC zostanie przyjęty na stałe w programie PHDplus jako narzędzia edukacji, w
ramach opracowywania i udostępniania modeli biznesowych;
o obóz innowacji zostanie przyjęty jako nowy sposób łączenia firm i studentów, tworząc nowe
możliwości dla tych pierwszych do odkrywania nowych talentów a dla tych drugich aby być
w kontakcie z najciekawszymi środowiskami biznesowymi;
o wszystkie materiały będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej projektu;
o przewodnik obozu UE będzie zmieniony i uaktualniony na podstawie opinii i nowych
pomysłów;
Wszystkie materiały zostały już rozesłane do studentów i kadry naukowej Uniwersytetu w Pizie, a
także do kontaktów w sieci. Poprzez kilka imprez, organizacje upowszechniające kształcenie i
szkolenie zawodowe, uniwersytety, instytucje publiczne, parki technologiczne, inkubatory
przedsiębiorczości zostały już poinformowane o nowych metodach. Działalność ta będzie
prowadzona również po zakończeniu trwania projektu, głównie poprzez przyjęcie wyżej
wymienionych działań.
Jako instytucja szkolnictwa wyższego działająca na poziomie europejskim i światowym,
Uniwersytet w Pizie będzie promować przyjęcie narzędzi EWG w innych placówkach naukowych,
jak również w inkubatorach i parkach technologicznych. Wyzwaniem jest stworzenie wspólnej bazy
narzędzi dla edukacji i dzielenia się tematami związanymi z przedsiębiorczością. Z tego powodu,
wszystkie opracowane materiały będą swobodnie dostępne dla instytucji edukacyjnych i
szkoleniowych na stronie internetowej EWG. Przewodniki gwarantować będą łatwe wdrażanie
narzędzi, poprzez ich adaptacje krok po kroku. Gwarantuje to chwalebny system, w którym
implementacja całego zestawu narzędzi zagwarantuje najwyższą korzyść dla wszystkich
podmiotów (instytucji, nauczycieli akademickich, studentów, firm), w podejściu holistycznym.
Szersze stosowanie narzędzi innowacyjnych przyniesie pozytywne efekty w średnim i długim
terminie dla grup docelowych. Pozytywne wyniki zostały już zebrane dla badań na modelu BMC i
obozie innowacji przeprowadzonych przez Uniwersytet w Pizie w trakcie realizacji projektu.
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1.3. Region Toskanii
Model BMC jest przydatnym narzędziem dla inkubatora przedsiębiorczości finansowanego
przez region Toskanii, gdyż może stanowić pierwszy kontakt między rozpoczynającymi lub
niedoszłymi przedsiębiorcami a pracownikami inkubatora przedsiębiorczości jest. Dzięki temu
narzędziu nowi przedsiębiorcy mogliby zrozumieć możliwości ich pomysłów, a tym samym być w
stanie stworzyć pierwszy model biznesowy.
Narzędzie zostało rozesłane do wszystkich inkubatorów dopuszczonych przez region
Toskanii jako narzędzie do promowania rozwoju nowych przedsiębiorstw. Informacje zostały
wysłane przez oficjalne pismo podpisane przez menedżera z "Biura Transferu Innowacji" i
skierowane do inkubatorów regionalnych. Regionalni agenci rozwoju zostali poinformowani o
narzędziach i otrzymali wszystkie informacje potrzebne, aby być w stanie promować
wykorzystanie narzędzi w swoich strukturach.
Narzędzie zostało następnie przetestowane na rozpoczynających i niedoszłych
przedsiębiorcach, którzy prosili w inkubatorach o wytyczne i pomoc, aby otworzyć swoje własne
przedsiębiorstwa. Pracownicy inkubatora zachęcali ich do korzystania z modelu BMC do
stworzenia pierwszego modelu biznesowego i do zbadania możliwości ich pomysłów biznesowych.
Darmowe i proste korzystanie z narzędzia, w połączeniu z przyjaznymi dla użytkownika aspektami,
zapewniają trwałość narzędzia w ramach danego inkubatora oraz również po zakończeniu
projektu.
Wszystkie te przyczyny doprowadziły Region Toskanii do promowania tego narzędzia nie
tylko do inkubatorów przedsiębiorczości, ale także wobec tyczek technologicznych, które stanowią
podmioty o funkcjach zbliżonych do inkubatorów. Ponadto, te podmioty publiczne mogą
skorzystać z wyników projektu i będą zaproszone do korzystania z modelu BMC i zdobycia wiedzy
również na temat metodologii obozu innowacji.
Region Toskanii promuje zatem szersze wykorzystanie narzędzi przekazywanych przez
projekt EWG i spodziewa się osiągnąć cel, jakim jest dostarczanie swoim agentom rozwoju na
całym terytorium regionu nowych narzędzi do promowania edukacji przedsiębiorczości oraz
wspierania nowych przedsiębiorców do tworzenia modeli biznesowych na swoich pomysłach
innowacyjnych.
Adresatami tych działań są nowi przedsiębiorcy, niedoszli i rozpoczynający przedsiębiorcy,
którzy mogliby skorzystać z innowacyjnych narzędzi promowanych w ramach projektu. Dotarto do
tych grup docelowych (i zostanie osiągnięty również w przyszłości) za pośrednictwem agentów
rozwoju biznesu na danym terytorium.
Dlatego właśnie model BMC i Obóz Innowacji stanowią użyteczne narzędzie do wspierania
agentów terytorialnych, w swoich działaniach biznesowych oraz do inicjowania pierwszych
kontaktów z przedsiębiorcami i wspierania edukacji przedsiębiorczości w regionie Toskania.
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2. Koncepcja wdrożenia i eksploatacji – Hiszpania
2.1. Uniwersytet w Sewilli & IEPL
Wiele raportów europejskich (na przykład "Europejski Raport Konkurencyjności 2013 - Ku Wiedzy
napędzanej reindustrializacją" i "Wyniki konkurencyjności państw członkowskich i realizacja
polityki przemysłowej UE w 2013") podkreślił trudności systemu włoskiego w promowaniu edukacji
związanej z przedsiębiorczością. Ten sam problem został uwypuklony w dokumencie Wynik 2:
Crossing and blending, przygotowanego w ramach projektu EEC: system włoski cierpi z powodu
braku skutecznych narzędzi do nauczania 7 kluczowej kompetencji Unii Europejskiej: poczucie
inicjatywy i przedsiębiorczości. Podmioty, które mogą odgrywać ważną rolę w edukacji na polu
przedsiębiorczości (uniwersytety, organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego szkół, instytucje
publiczne) nie mają narzędzi do nauczania tych skomplikowanych kwestii w prosty sposób.
Jednocześnie, już ustanowione przedsiębiorcy nie mają wielu szans do pracy na kompetencje jak
innowacje i poczucia inicjatywy. Jest to kolejne osłabienie systemu hiszpańskiego, których dotyczy
projekt EEC.
Na tej podstawie Uniwersytet w Sewilli testował dwa narzędzia: obóz innowacji i kreator modelu
biznesowego (BMC).
Obóz był testowany przez Uniwersytet w Sewilli dwukrotnie:
o pierwszy raz był testowany na grupie studentów studiów turystyki i finansów, wszyscy
poniżej 40 roku życia.
o drugi raz na grupie doktorantów Uniwersytetu w Sewilli na wydziałach komunikacji
i inżynierii, wszyscy poniżej 30 roku życia, niektórzy z nich z wstępnym pomysłem na biznes.
Narzędzie BMC było testowane na grupie studentów (364 studentów) biznesu i administracji.
Doświadczenia te były bardzo cenione przez grupę docelową i nauczycieli, ponieważ odpowiadały
na pewne kluczowe aspekty naszego rynku pracy. Przedsiębiorczość i samozatrudnienie jest
kluczową kwestią do rozwiązania jednego z głównych problemów w większości krajów
europejskich - bezrobocia. Projekt i praktyki miały na celu dostarczenie użytecznych narzędzi,
które promują przedsiębiorczość i ułatwić proces tworzenia firmy. Narzędzia te zostały
przetestowane w określonym poziomie studiów licencjackich i podyplomowych w celu rozwijania
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości u tych studentów, tak aby zostając absolwentami,
mogli oni być w stanie stworzyć firmę w celu poprawy gospodarki europejskiej.
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Uniwersytet w Sewilli uważa, że wdrożenie narzędzi, takich jak obóz innowacji, opracowane w
dziedzinie szkolnictwa wyższego, wykorzystywane powinno być w
inkubatorach
przedsiębiorczości i miejscach współpracy. Z tego powodu nasze drugie doświadczenie miało
miejsce z udziałem przedstawicieli organizacji Publicznej Andalussia, zajmującej się promowaniem
kultury przedsiębiorczości. Organizacja ta posiada inkubatory dla nowych przedsiębiorców
(Fundación Pública Andaluzja Emprende).
Wierzymy, że każdy rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i przydatnych narzędzi w
średnim i długim okresie powoduje, że gdy te osoby identyfikują okazję lub pomysł na biznes,
umieją stworzyć firmę, a tym samym, pozytywnie wpływają na gospodarki lokalnej lub regionalnej.
W tym sensie, Uniwersytet w Sewilli będzie powielać te działania z nowymi studentami i młodymi
przedsiębiorcami z Fundacji Publicznej, o której wcześniej wspomniano. Odpowiedzi
przedstawione przez uczestników badania BMC wykazały, że narzędzie było bardzo cenione przez
nich, ponieważ pomogło im generować własne modele biznesowe. Doświadczenie to było dla nich
punktem wyjścia w celu opracowania bardziej szczegółowego biznes planu.
Wszystkie materiały zostały przekazane innym nauczycielom studiów Ekonomii i Administracji w
celu zastosowania narzędzi w ciągu najbliższych lat i do Fundacji Publicznej w celu pokazania ich
przedsiębiorcom w całym regionie. Najważniejszym wnioskiem jest to, że oba narzędzia są bardzo
przydatne dla osób, które potrzebują odpowiednich umiejętności, aby rozpocząć działalność
gospodarczą, a ta kwestia jest kluczowym czynnikiem w rzeczywistym kontekście bezrobocia
przede wszystkim wśród młodszych.
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3. Koncepcja wdrożenia i eksploatacji- Czechy
3.1. Wyższa Szkoła Finansów i Administracji
Oba moduły bardzo dobrze pasują do ogólnego programu studiów z zarządzania
przedsiębiorstwem i finansów korporacji w naszej uczelni, które są najbardziej udanymi
programami studiów i odzwierciedlają potrzeby rynku. Oba moduły pomagają wzmocnić
praktyczną orientację biznesową w programie studiów, a tym samym jakości edukacji jako takiej.
Z naszego punktu widzenia, najlepszym sposobem jest włączenie tego model jako obowiązkowego
elementu edukacji na uniwersytetach. Dobrze byłoby przedstawić ten model wszystkim uczelniom
lub bezpośrednio do przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za tę dziedzinę
kształcenia na uczelni ekonomicznych i biznesowych. Może to być również przydatne do kontaktu
szkół średnich ekonomicznych i innych organizacji edukacyjnych. Uważamy, że nie ma różnicy, czy
jest on włączony do wykładów semestralnych jak w naszym przypadku, czy zorganizować w
ramach letniej szkoły lub innej części obowiązkowej edukacji uniwersyteckiej.
Model ten może być również oferowany jako opcjonalny wykład o wielkim potencjale oraz dla
dorosłych ludzi, którzy są zainteresowani rozpoczęciem własnego biznesu. Według naszych
doświadczeń możemy stwierdzić, na włączenie BMC i obozu innowacji do planu semestralnego
wykładów był odpowiednim sposobem wprowadzenia tej wiedzy naszym studentom. Mamy
pozytywne opinie w tym temacie, model był pomocny w wykładach zarówno studentom, jak i
nauczycielom.
Na podstawie tego doświadczenia możemy założyć, że ten produkt może być stosowany podobnie
na innych uczelniach i może stać się przydatną częścią edukacji. Doświadczyliśmy tego samego
zysku dzięki BMC i obozowi innowacji. Zakładamy, że jest to realne, aby podzielić się tym modelu
na poziomie krajowym, w krajach partnerskich, a później na poziomie instytucji z innymi krajami w
Europie. Uważamy także, że wpływ projektu na użytkowników produktów będą długoterminowe
na poziomie regionalnym i krajowym. Wyniki projektu powinny być propagowane wśród innych
użytkowników i powinno im się wyjaśnić wszystkie korzyści. W tym przypadku zakładamy, że
osobiste doświadczenie z BMC i IC jest najlepszym sposobem na udostępnianie tych produktów.
Nowy kurs "modelu biznesowego" za pomocą BMC powstała jako część regularnego programu
studiów BMCF nauczany zarówno w języku czeskim i angielskim na WSFiA.
Pozytywne wyniki powinny być ogłoszone na różnych stronach internetowych, informacjach
prasowych i na konferencjach. Ankiety satysfakcji studentów i media społecznościowe zostaną tu
również użyte w celu rozprzestrzenienia pozytywnych konotacji z projektem. Działania sieciowe
wśród nauczycieli i absolwentów kursów również mogą okazać się skutecznym sposobem. W
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Czechach widzimy wielki potencjał wprowadzenia tego modelu do publicznych uczelni
ekonomicznych. Jeśli te instytucje przyjmą go jako część swojej edukacji będzie to znakomita
reklama dla modelu, a więc inne instytucje będą go zapewne również używać. Uważamy, że
produkt jest przydatnym elementem edukacji z pozytywnym przyjęciem ze strony studentów.
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3.2. AMSP ČR - Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
oraz Rzemiosła Republiki Czeskiej
Wiele opublikowanych raportów w przeszłości wykazało trudności w czeskim systemie
edukacyjnym. Głównymi zidentyfikowanymi problemami był:
o niedostateczne kształcenie kierunkowe i świat przedsiębiorczości;
o jakość nauczania jest niższy w porównaniu z międzynarodowym;
o zbyt wielu absolwentów z wykształceniem humanistycznym;
o problematyczny system finansowania uczelni itp.
Wszystkie te problemy muszą być rozwiązywane są w przyszłości, ponieważ wpływają na poziom
czeskiej konkurencyjności. Te ogólne problemy znalazły odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach
edukacji, niezależnie czy jest to szkoła ekonomii, techniczna, medyczna czy filozofii itp.
Szkoły i uniwersytety w dziedzinie przedsiębiorczości, gospodarki / biznesu / nie mają problemu z
brakiem studentów ale z nauczania przedsiębiorczości. W Czechach nie ma jednego kompleksowego
systemu do nauczania przedsiębiorczości, który jest używany przez wszystkie szkoły w tej dziedzinie.
Są tylko dwie podstawowe formy ogólne, obydwie w oparciu o praktyczne doświadczenia:
o program szkoleniowy dla próbnych firm;
o organizacja Junior Achievement (studenckie mini-przedsiębiorstwa).
Program próbnych firm zawarty jest w ramach programu nauczania, a nie jako odrębny przedmiot,
jako narzędzie, które można wykorzystać w celu zdobycia doświadczenia. Próbna firma jest obecnie
powszechną częścią praktyki dla ponad stu szkół średnich zawodowych. Nauczanie
przedsiębiorczości w dużej mierze zależy od gotowości szkół uczestniczących w tych programach.
Można więc powiedzieć, że system czeski cierpi na brak większej ilości sposobów, jak uczyć
przedsiębiorczości. Jeden z nowej drodze może być modelem EWG dla wspierania
przedsiębiorczości w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego. Stowarzyszenie Małych i
Średnich Przedsiębiorstw i Przemysłu Artystycznego w Republice Czeskiej postanowiło wybrać dwie
grupy docelowe dla fazy testowania narzędzi EWG:
o model BMC był testowany na młodych ludziach, którzy z AMSP współpracują w ramach
programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (EYE),
o model BMC był testowany na ludziach, z którymi AMSP współpracowało w przeszłości przy
różnych projektach.
AMSP uczestniczy w projekcie EYE jako organizacja pośrednicząca i w tej chwili mamy szeroką bazę
ludzi, których projekt ten obejmuje. Wybraliśmy tę grupę ludzi, ponieważ są przedsiębiorcami (lub
zamierzają nimi być, czyli potencjalni przedsiębiorcy) i mają doświadczenia z przedsiębiorczością,
więc jest to bardzo wyrafinowana grupa ludzi. Niektórzy z nich mają już własne firmy o
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ugruntowanej pozycji na rynku. Faza testowa została wykonana przez formularz na odległość.
Powód był prosty - nasi uczestnicy pochodzą z różnych miast na całym terytorium Czech, a niektórzy
z nich są nawet obecnie za granicą. Zaoferowano im wstępne szkolenie wprowadzające zrobione
przez Skype, później wysłaliśmy im emaila z instrukcjami i procedurami. Nasi uczestnicy mieli 2
tygodnie do testów i przekazania informacji zwrotnych oraz oceny. Ich opinie były w większości
pozytywne, jako główne zalety wymieniono oszczędność czasu, zbudowanie własnego modelu
biznesowego mniejszym wysiłkiem niż zwykle, pomoc w grupowaniu i hierarchizacji pomysłów itp.
Dla wielu z nich był to pierwszy raz, gdy używali pewnych narzędzi do tworzenia biznes planu .
Podsumowując narzędzia BMC jest innowacyjne i użyteczne dla nowych jak również i
doświadczonych przedsiębiorców. AMSP realizowało różne projekty w przeszłości więc postanowiło
poprosić o pomoc ludzi, którzy uczestniczyli w tych projektach. Faza testowa odbyła się tak samo jak
u poprzedniej grupy.
W celu zagwarantowania trwałości narzędzi, AMSP dokona następujących czynności:
o przyjęcie modelu BMC w porozumieniu z wysyłającymi partnerami, w ramach projektów
mobilności transnarodowej;
o przesyłanie materiałów na stronę AMSP;
o informowanie o nowych metodologiach szkół, z którymi AMSP współpracuje;
o udział w programie "Erasmus dla młodych przedsiębiorców";
o udział i propagowanie poprzez swój własny program "Svou cestou - Młody biznes";
o dostać się do świadomości uczestników programu "Podnikavá Zena";
o narzędzia BMC będą obejmować działania edukacyjne i projekty AMSP Kr.
Wszystkie materiały zostały już rozesłane do partnerów sygnatariuszy AMSP i kontaktów sieciowych.
Pomimo kilku wydarzeń podnoszących świadomość edukacji, organizacje szkolenia zawodowego,
uniwersytety oraz władze publiczne zostały poinformowane o nowych metodach. Działalność ta
będzie odbywać się przez cały okres realizacji projektu, poprzez codzienny kontakt z niektórymi z
tych podmiotów i innych organizacji, które włączą się w sieć AMSP.
Organizacje, które mogą korzystać z wyników projektu to:
o uczelnie będą miały nowe metody działalności dydaktycznej. Już skontaktowaliśmy się z
uniwersytetami i są one bardzo zainteresowane tymi metodami nauczania i modelem BMC.
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Pradze, South Bohemian Uniwersytet w Czeskich
Budziejowicach, Uniwersytet Czech Zachodnich w Pilznie pokazały, że istnieje
zainteresowanie tym tematem w środowisku uniwersyteckim;
o organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego: organizacje mogą wykorzystywać nowe
metody jako część ich szkolenia; Władze publiczne, szkoły, inkubatory przedsiębiorczości,
parki technologiczne, itp. mogą korzystać z narzędzia samodzielnie lub przy wsparciu
partnerów projektu, integrując ich do pracy nad umiejętnościami, które zwykle nie są
przeszkolone.
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4. Koncepcja wdrożenia i eksploatacji – Polska
4.1. BD Center
W Polsce brak jest instrumentów wsparcia dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność
gospodarczą. W rzeczywistości system dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest
powszechne i ludzie wykonujący go chętnie, ale jeśli ktoś chce nawet myśleć o ubieganiu się o
dotacje dla swojej przyszłej firmy, powinien przede wszystkim mieć dobry pomysł na ten biznes.
W tej dziedzinie nie istnieją jednak szczególne instrumenty, z których młody przedsiębiorca mógłby
skorzystać. Produkty projektu EWG są odpowiedzią na ten problem, a także w dużym stopniu mogą
przyczynić się do rozwoju i opracowania koncepcji biznesowej. Moim zdaniem są dwa sposoby jak
najlepszego wykorzystania produktów projektu:
1. Do wykorzystania jako części metodologii nauczania młodzieży i studentów (obóz innowacji):
o uniwersytety
o szkoły średnie (przedmiot: nauka o biznesie)
o fakultatywne szkolenia dla studentów
2. W pracy doradcy zawodowego i codziennych zajęć z osobami, które chcą rozpocząć własną
działalność gospodarczą (narzędzie BMC).
Alternatywne rozwiązaniem są specjalistyczne firmy szkoleniowe, zwłaszcza w zakresie szkoleń
przedsiębiorczości i szkoleń biznesowych. Firmy te mogą również umieścić pomysł obozów
innowacji oraz narzędzia BMC w swoich programach nauczania i wyodrębnić je w swoich kursach.
Wymienione instytucje, a także publiczne i prywatne mogą pomóc we wprowadzeniu do modelu
jako wiążącego standardu na poziomie edukacji. Aby wspierać trwałość rezultatów projektu na
najwyższym poziomie, partnerzy projektu powinni w miarę możliwości implementować
poszczególne narzędzia do ich rutynowych działań biznesowych, wykorzystywać je tak często, jak to
możliwe, w pracy i udzielać informacji o produktach takich jak: metodologia, wdrożone rozwiązania,
narzędzia, rozwinięcie działania i sposób ich wykorzystania dla swoich współpracowników.
BD Center będzie aktywnie wspierać trwałość produktów i narzędzi po zakończeniu projektu. Firma
prowadzi szereg projektów, w których uczestnicy są często na etapie rozwoju i pragną treningów
kompetencji i umiejętności w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości. W tym przypadku
narzędzie BMC jest dobrym narzędziem do wykorzystania podczas szkoleń. Będziemy również
upowszechniać informacje o obozie innowacji i BMC naszych akademickich współpracowników
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i będziemy im polecać wdrożenie tego narzędzia, jak metodologii, którą można wykorzystać w pracy
z uczniami podczas zajęć.
Podsumowując wpływ projektu na ludzi w dłuższej perspektywie jest możliwy, zwłaszcza na szczeblu
lokalnym i regionalnym. Współpraca między partnerami projektu i ich współpraca ze środowiskami
biznesowymi i środowiska akademickimi może przynieść pozytywne efekty w upowszechnianiu
i utrwalaniu pozytywnych rezultatów projektu EWG. Podczas fazy testowania grupy docelowe
oceniły narzędzia (zarówno IC, jak i narzędzia BMC) jako bardzo użyteczne i przyjazne dla
użytkowników. Wdrożenie tych narzędzi może ulżyć brakowi tego rodzaju wsparcia w kształceniu
postaw przedsiębiorczości.
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