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Jak napisać biznes plan? Jak poszukać wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Jak prowadzić taką działalność? Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć podczas
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Elbląg włącza się w obchody tego wydarzenia,
dlatego dziś w Elbląskim Parku Technologicznym z udziałem prezydenta Witolda
Wróblewskiego odbyło się spotkanie informacyjne.
UpMfnJz3nVM
PLAKAT
- Przedsięwzięcie nakierowane jest na współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. To
one są jednym z elementów złotego trójkąta, a więc samorząd - nauka - biznes. W ramach tego
trójkąta przewidujemy działania na rozwój przedsiębiorczości, bo nie ma samorządu bez
rozwoju przedsiębiorczości - mówił prezydent Wróblewski - Od 2008 roku tworzymy takie
przedsięwzięcia, które ten rozwój przedsiębiorczości mają wspierać, jednym z nich była idea
utworzenia wspólnie z PWSZ inkubatora dla początkujących firm, innym przykładem jest rozwój
szkolnictwa zawodowego, dlatego miasto tworzy Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie
uczniowie zdobędą konkretne umiejętności potrzebne w ich pracy - dodał prezydent i wspomniał
również o programie Hub of Talents - To program pilotażowy dla tych, którzy mają innowacyjny
pomysł i chcą go wcielić w rzeczywistość. Z Elbląga na dziś jest pięć podmiotów, które
skorzystają z dofinansowania. Cieszę się, że te pomysły powstają u nas, bo nie wyobrażam
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sobie rozwoju miasta bez współpracy z przedsiębiorcami i uczelniami.
- W procesie kształcenia kluczowe jest dla nas rozwijanie przedsiębiorczości, dlatego na
poszczególnych kierunkach realizujemy profil praktyczny, gdzie studentów w 50% nauczają
praktycy czynni zawodowo. Ważne jest by studenci łączyli teorię z praktyką. Nasze praktyki
zawodowe są wzorcowe, docenione zostały przez ministerstwo. Ważne jest by studenci byli
przygotowani do pracy, by się jej nie bali - mówiła o procesie nauczania Iwona Kijowska
prorektor ds. kształcenia elbląskiej PWSZ
X edycja obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Elblągu termin: 14-16
listopada 2017
Planowane wydarzenia:
14.11.2017 r. (wtorek), Elbląg, Elbląski Park Technologiczny, godz. 9.00 - 13.00
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną 3 tematy:
a. JPK - jednolity plik kontrolny (od początku 2018 mikro przedsiębiorcy będą zobowiązani do
comiesięcznego tworzenia jednolitego liku kontrolnego, zawierającego ewidencje zakupu i
sprzedaży VAT) – szkolenie przeprowadzone przez US w Elblągu
b. Zmiany w składkach ZUS od 1.01.2018 r. oraz założenia do ustawy o małej działalności
gospodarczej – szkolenie przeprowadzone przez ZUS w Elblągu
c. Finansowe formy wsparcia dla przedsiębiorców - przeprowadzone przez pracownika PKO BP
Organizator: Elbląska Rada Klastrów, Elbląski Park Technologiczny, Biuro Wsparcia
Przedsiębiorczości,
14.11.2017 r. (wtorek), Elbląg, ul. Warszawska 55 (siedziba Stowarzyszenia Elbląg
Europa), godz. 10.00 - 12.30
Warsztaty w formie gier biznesowych skierowane do młodzieży szkół średnich
Organizator: Stowarzyszenie Elbląg Europa
15.11.2017 r. (środa), Elbląg, ul. Zacisze 12 (Akademickie Biuro Karier PWSZ), godz. 9.00 12.00
Warsztaty skierowane do studentów w zakresie przedsiębiorczości, pozyskiwanie środków
zewnętrznych na otwarcie działalności
Organizator: PWSZ w Elblągu
16.11.2017 r. (czwartek), Elbląg, Elbląski Park Technologiczny godz. 9:00 – 14:00 miejsce: sale 220/221/222
Wirtualny Świat Biznesu - Branżowe symulacje biznesowe
Organizator: Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości, Elbląski Park Technologiczny
Opis: Uczestnicy to 2 grupy po 21 osób: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu,
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu - młodzież klas przedsiębiorczość,
członkowie koła przedsiębiorczość
Forma warsztatowa przy użyciu narzędzia IT – branżowych symulacji biznesowych, praca w
zespołach 3-osobowych pod okiem wykwalifikowanych trenerów biznesowych.
Zakres warsztatów to przedsiębiorczość, podejmowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej, zarządzanie w sposób praktyczny.
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Korzyści: umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, działanie pod presją czasu,
umiejętność pracy w zespole, element rywalizacji pobudzający wzrost motywacji do nauki i
zaangażowanie.
Prowadzący: REVAS Sp. z o.o. - branżowe symulacje biznesowe – innowacyjny produkt na
skalę krajową dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Organizatorzy: Elbląski Park Technologiczny, Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości UM, PWSZ w
Elblągu, Stowarzyszenie Elbląg Europa, Koordynator wojewódzki - Instytut Przedsiębiorczości i
Nowych Technologii Sp. z o.o. (wydarzenie inaugurujące obchody ŚTP w województwie)
Patroni medialni: Telewizja TRUSO, Gazeta PortEl, Redakcja Elbląg Radio Olsztyn
Informacje ogólne:
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Termin: 13-19.11.2017 r.
Obszar: Europa/
W Polsce organizatorem jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
Patronem jest Ministerstwo Rozwoju
Koordynatorem wojewódzkim jest Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii w Olsztynie.
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