
    
   

 

Streszczenie projektu  

 

Celem projektu jest pomoc uniwersytetom (i potencjalnie ośrodkom szkoleniowym dla 

dorosłych) w ulepszeniu 1) ich kursów z zakresu przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie 

know-how na temat skutecznych inwestycji oraz 2) podniesienie kompetencji cyfrowych 

wykładowców/trenerów, aby zapewnić, że wiedza na temat skutecznych inwestycji może być 

odpowiednio przekazywana słuchaczom, przy jednoczesnym 3) certyfikowaniu kompetencji i 

podnoszeniu jakości trenerów przedsiębiorczości. 

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie następujących rezultatów:  

Rezultat 1 – Opracowanie kursu z zakresu odpowiedzialnego i wpływowego inwestowania.  

Rezultat 2 - Webinarium jako pilotaż dla kursu (dla studentów, startupów i inwestorów)  

Rezultat 3 - Webinarium „Train the trainers” dot. innowacji pedagogicznych w zakresie edukacji 

cyfrowej  

Rezultat 4 - Rozwój cyfrowego systemu uznawania kompetencji – mikro referencji (ang. micro-

credential) (w oparciu o EntreComp/DigComp)  

Numer projektu 2021-1-PL01-KA220-HED-000023017 

  

Tytuł projektu  Alliance for Responsible and Impactful Investment in Eastern 

Europe  

Sojusz na rzecz Odpowiedzialnych i Skutecznych Inwestycji 

w Europie Wschodniej 

Akronim projektu  ARIEES 

Strona internetowa projektu W przygotowaniu 

Nazwa instytucji 

koordynującej: 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania 

Partnerzy  European Business Angel Network, Belgia 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska 

Helixconnect Europe S.R.L, Rumunia 

ISQ e-learning, SA, Portugalia 

Universitatea de Vest Din Timisoara, Rumunia 

Czas trwania   24 mies. 

Dofinansowanie z programu 

Erasmus+  

228 760 euro 



    
   

Rezultat 5 - Platforma networkingowa: Impact investment Hub. 

 

Pierwszym rezultatem projektu będzie innowacyjny program nauczania w Europie Wschodniej, 

który zapewni rozwój kompetencji inwestycyjnych i przedsiębiorczości. Treści kształcenia 

zostaną opracowane zgodnie z Nową Europejską Wizją Mikro Referencji, a uczestnicy będą mogli 

otrzymywać certyfikat ukończenia innowacyjnego kursu. Celem zapewnienia jak najwyższego 

poziomu merytorycznego nauczania, powstanie cykl warsztatów w formie seminariów 

internetowych poświęconych odpowiedzialnemu i skutecznemu inwestowaniu w Europie 

Wschodniej. Webinaria zostaną opracowane w języku angielskim w formie otwartego dostępu dla 

różnych odbiorców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.  Projekt zakłada również 

rozwój kompetencji wykładowców oraz trenerów przedsiębiorczości, aby jak najlepiej realizowali 

edukację cyfrową z zakresu odpowiedzialnego i skutecznego inwestowania. Kolejnym rezultatem 

projektu będzie stworzenie możliwości wydawania mikro referencji ARIEES w dedykowanych ku 

temu centrach certyfikacji. Beneficjentami będą mogli być studenci/słuchacze, inwestorzy, 

przedsiębiorcy, wykładowcy oraz trenerzy z zakresu inwestycji i przedsiębiorczości. Ponadto, 

realizacja projektu związana jest z funkcjonowaniem innowacyjnej platformy współpracy. Jej 

celami są: wsparcie użytkowników w zakresie identyfikacji możliwości inwestycyjnych, 

kształtowanie i rozwój skutecznych modeli biznesowy. Projekt zakłada również zorganizowanie 

trzech wydarzeń upowszechniających, podczas których zaprezentowane zostaną wyniki oraz 

nastąpi oficjalne uruchomienie Impact Investment Hub w Polsce, Belgii oraz Rumunii. 

 


