Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Projekt Biznes może być prosty!

O projekcie

Projekt ma na celu wzmocnienie przedsiębiorczości młodzieży w regionie przygranicznym Litwy
i Polski. Szczegółowe cele projektu:
1. Wzmocnienie kompetencji zainteresowanych stron w zakresie nowych usług rozwoju przedsiębiorczości młodzieży.
2. Dostarczenie młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.
3. Wdrożenie modelu odpowiedzialnej promocji biznesu (BONUS) jako narzędzia usług w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w polsko-litewskim regionie przygranicznym.
Projekt jest oparty na dwóch ideologiach: "Biznes może być prosty" i "Zero odpadów
produkcyjnych - nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw". Projekt obejmuje takie działania
transgraniczne jak szkolenia, warsztaty praktyczne, symulacje biznesowe, mentoring, obozy
technologiczne, imprezy typu pitching, wystawy. Zrównoważone połączenie nowoczesnych
metodologii i transgraniczne wdrożenie oparte na sieciach społecznościowych jest podstawą dla
rozwoju przedsiębiorczości nowej generacji dla młodzieży. Będzie ona prowadzić młodzież przez
wszystkie etapy tworzenia biznesu i produktów, aż do prezentacji produktów dla klientów.
Projekt wdraża model BONUS https://ibonus.eu/en/about/ .
Czas trwania projektu lipiec 2020 r. - grudzień 2021 r.
Terytorium projektu – Po stronie litewskiej Olita, Mariampolė, Kowno, powiat wileński,
Tauragė; po stronie polskiej subregiony Ełcki, Suwalski , Białostocki.

Jak mogę uczestniczyć w projekcie?
Zespół przedsiębiorców
Do udziału w projekcie zaproszona jest aktywna i przedsiębiorcza młodzież z regionów
przygranicznych Litwy i Polski. Młodzi przedsiębiorcy będą uczestniczyć w otwartym programie
biznesowym na rzecz przedsiębiorczości młodzieży. Program obejmuje szkolenia (on line),
konkursy business case (hakatony), mentoring czy kampusy technologiczne dla rozwoju
innowacyjnych produktów na bazie odpadów produkcyjnych z litewskich i polskich firm
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biznesowych. Zespoły zostaną zaproszone do zaprezentowania pomysłów na innowacyjne
produkty podczas międzynarodowych wystaw i otwartych pawilonów w regionach. Każdy
zespół będzie prowadzony przez doświadczonego mentora. Najlepsze pomysły z każdego kraju
zostaną wybrane i zaproszone do obozu liderów biznesu. Uczestnicy przedstawią swoje pomysły
potencjalnym inwestorom, odwiedzą firmy biznesowe, wezmą udział w hakatonie i biznesowej
grze symulacyjnej.
Planowany termin : Wrzesień 2020 - wrzesień 2021.

Mentor
Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni doświadczeni regionalni przedsiębiorcy, którzy
podzielą się doświadczeniem i wiedzą z młodymi przedsiębiorcami z regionów przygranicznych
Litwy i Polski. Zostanie utworzona międzynarodowa grupa mentorów, którzy będą działać w
oparciu o wspólną metodologię i narzędzia mentorskie. Wszyscy mentorzy zostaną zaproszeni
do udziału we wspólnym szkoleniu w celu poznania zasad mentoringu i nawiązania współpracy
z regionalnymi interesariuszami. Działalność mentorów obejmie:
 Zespoły mentorskie. Mentorzy będą przydzielani do każdego zespołu w regionach. Mentor będzie odpowiedzialny za zespoły w danym regionie. Każdy mentor przeprowadzi co
najmniej 8 sesji mentorskich dla każdego przypisanego zespołu. Sesje mentorskie mogą
mieć charakter F2F lub być prowadzone na odległość. Każdy mentor będzie odpowiedzialny za co najmniej 4 zespoły w danym regionie.
 Mentorzy będą pomagać młodym przedsiębiorcom w tworzeniu zespołów, opracowywaniu modelu biznesowego i propozycji wartości, doborze narzędzi marketingowych i
budżetowaniu biznesu.
 Mentorzy będą korzystać z przewodnika mentorskiego.
 Mentorzy będą uczestniczyć w wydarzeniach typu "Practice share". W ramach projektu
zostaną zorganizowane 4 wydarzenia.
 Inżynierowie-mentorzy będą uczestniczyć i otaczać opieką mentorską zespoły podczas
obozów technologicznych.
Planowane terminy: Prace przygotowawcze i szkolenia - sierpień 2020 r. – październik 2020 r.;
działania mentorskie - październik 2020 r. - kwiecień 2021 r.

Firmy biznesowe
Do udziału w projekcie zaproszone zostaną firmy biznesowe z regionów przygranicznych Litwy i
Polski, których celem jest opracowanie rzeczywistych przypadków biznesowych dla hackatonów
biznesowych. Firmy biznesowe:
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 Mogą dostarczyć materiały odpadowe do rozwoju nowych produktów;
 Potrafi dostarczyć odpowiedni problem, któremu zespoły zaproponują rozwiązanie;
 Może tworzyć zespoły młodych przedsiębiorców (z lokalnych regionów, szkół).

Planowane terminy; Wrzesień 2020 r. - grudzień 2020 r.

Lokalni liderzy (Nauczyciele)
Aktywni i zainspirowani lokalni liderzy, tacy jak nauczyciele, liderzy społeczności lokalnych
zostaną zaproszeni do udziału w projekcie w charakterze nauczycieli lokalnego przedsiębiorcy.
Lokalni liderzy zostaną zaproszeni do udziału w specjalnych szkoleniach rozwijających
praktyczne kompetencje coachingowe w zakresie przedsiębiorczości.
O modelu BONUS https://ibonus.eu/en/about/
BONUS jest modelem współpracy, którego głównym celem jest kształcenie młodych ludzi w
zakresie przedsiębiorczości.
Idea rozwijania tego modelu zrodziła się w oparciu o ocenę realnych możliwości osiągnięcia
konkretnych rezultatów, gdy partnerzy z różnych dziedzin współpracują i wszyscy pracują w
sposób ukierunkowany. Obszary specjalizacji obejmują biznes, instytucje edukacyjne i
badawcze, indywidualnych mentorów i młodzieżowe zespoły inicjatywne.
Uczestnicy modelu BONUS
Organizacje biznesowe, szkoły/młodzież, ośrodki szkolenia zawodowego, uniwersytety i szkoły
wyższe nauk stosowanych.
Dlaczego warto uczestniczyć? Oferta modelu BONUS
Dla organizacji biznesowych
 Możliwość realizacji celów społecznych Twojej organizacji przy jednoczesnym kształceniu młodzieży w zakresie przedsiębiorczości.
 Młodzieżowe spojrzenie na pomysły projektów, badania rynku i nowe produkty
 Młodzi ludzie tworzyli pomysły jako okazję do wydłużenia cyklu produkcyjnego z wykorzystaniem niskowartościowych odpadów surowcowych w celu stworzenia nowych produktów w Twojej firmie lub we współpracy z młodymi przedsiębiorcami.
 Rozwiązywanie rzeczywistych problemów w zespole uczniów szkół średnich lub uniwersyteckich.
 Poznawanie potencjalnych pracowników lub partnerów biznesowych
 Rozbudowa sieci partnerskiej na Litwie, Łotwie i w Polsce
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 Osobiste kontakty i rekomendacje w szkołach, ośrodkach szkolenia zawodowego i instytucjach szkolnictwa wyższego

Dla szkół/młodzieży
 Możliwość realizacji celów i inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na przedsiębiorczość z pomocą koordynatora i członków zespołu BONUS.
 Okazja do lepszego zrozumienia biznesu, stania się częścią świata biznesu i sprawdzenia
swoich sił w praktycznych wyzwaniach.
 Materiały szkoleniowe członków BONUS oraz narzędzia do dalszego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.
 Osobisty kontakt i ścisłą współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego i podmiotami
gospodarczymi.
 Możliwość poszerzenia sieci partnerskiej na Litwie, Łotwie i w Polsce.
 Młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia się w biznesie, przedstawienia się inwestorom i rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Dla ośrodków szkolenia zawodowego
 Możliwość realizacji celów i inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na przedsiębiorczość z pomocą koordynatorów i członków programu BONUS.
 Praktyczne zadania służące rozwijaniu umiejętności zawodowych i materiały do ich realizacji, sformułowane przez organizacje biznesowe.
 Narzędzia członków BONUS oraz narzędzia do edukacji w zakresie przedsiębiorczości
 Okazja do poszerzenia sieci partnerskiej na Litwie, Łotwie i w Polsce.
 Osobisty kontakt i ścisła współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego i podmiotami
gospodarczymi.
 Okazja do lepszego zrozumienia biznesu, stania się częścią świata biznesu i sprawdzenia
swoich sił w praktycznych wyzwaniach.

Dla szkół wyższych i uniwersytetów nauk stosowanych







Praktyczne wyzwania dla studentów i wykładowców.
Opracowywanie wspólnych projektów z przedsiębiorstwami biznesowymi.
Osobisty kontakt i ścisła współpraca ze szkołami.
Współpraca i zaangażowanie biznesu w proces studiowania.
Sformułowane przez biznes praktyczne zadania i surowce do ich realizacji.
Możliwości rozwoju sieci partnerskiej na Litwie, Łotwie i w Polsce.
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