Chcesz założyć własną firmę?
Masz pomysł ale boisz się zaryzykować?
Nie wiesz czy sprawdzisz się w roli przedsiębiorcy?

Zostań uczestnikiem projektu
„St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes”,
weź udział w cyklu bezpłatnych warsztatów szkoleniowych,
zagraj w darmową internetową grę strategiczną
i przygotuj się do bycia prawdziwym przedsiębiorcą.

www.startup.wszia.opole.pl
Partnerzy projektu:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych
przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" z Funduszu Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.
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Kto może wziąć udział w projekcie?
W projekcie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby, zainteresowane podjęciem działalności
gospodarczej, w tym w szczególności: studenci i absolwenci uczelni wyższych oraz absolwenci
szkół średnich i zawodowych z całej Polski.

Jak się zgłosić?
Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie projektu: www.startup.wszia.opole.pl

Kiedy można się zgłaszać do udziału w szkoleniach i grze?
Rekrutacja dla osób zainteresowanych szkoleniami stacjonarnymi prowadzona jest na bieżąco,
a rekrutacja dla osób zainteresowanych szkoleniami e-learningowymi rozpocznie się już w
październiku 2011 roku.
Dokładny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie internetowej projektu:
www.startup.wszia.opole.pl

Co zyskam dzięki udziałowi w projekcie
„St@rt up. wypróbuj swój pomysł na biznes”?
Każdy uczestnik projektu zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzania działalności
gospodarczej, sprawdzi swój pomysł na biznes i ewentualnie zmodyfikuje go,
bez podejmowania faktycznego ryzyka finansowego.
Na najlepszych i najbardziej aktywnych uczestników projektu czekają również cenne
nagrody rzeczowe, m.in. laptop i aparat fotograficzny!!

Zgłoś się już dziś na
www.startup.wszia.opole.pl

swój
biznes
Opis projektu
Projekt pn. „St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes” skierowany jest do osób
zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia,
w tym w szczególności: studentów i absolwentów uczelni wyższych, absolwentów szkół
zawodowych.

W pierwszym etapie realizacji projektu (o charakterze pilotażowym) uczestnicy wezmą
udział w warsztatach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie
każdy z nich założy wirtualną firmę w ramach specjalnie zaprojektowanej gry symulacyjnej
pn. „St@rt up”. Zadaniem uczestników gry będzie prowadzenie wirtualnej firmy na zasadach
jak najbardziej zbliżonych do funkcjonowania rzeczywistych przedsiębiorstw, istniejących
w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W swojej działalności uczestnik będzie musiał wziąć
pod uwagę zasady konkurencji, umiejętności w zdobywaniuklientów oraz dostawców,
planowanie rozwoju firmy, obowiązki wobec ZUS, US, i inne.
Pozwoli to ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i ewentualnie zmodyfikować pomysł
na firmę, bez podejmowania faktycznego ryzyka finansowego.
W drugim etapie realizacji projektu warsztaty szkoleniowe zostaną zastąpione przez
interaktywne kursy zamieszczone na platformie e-learningowej, po ukończeniu których
uczestnicy wezmą udział w grze symulacyjnej. Etap ten zakłada nieograniczony dostęp
zainteresowanych osób do nowych, powstałych w wyniku realizacji projektu usług (strona
internetowa, platforma e-learningowa, gra symulacyjna).

Zapraszamy do udziału w projekcie.

St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes
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