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Przykłady zwycięskich projektów 

 

NAGRODA SPECJALNA  

PRZYZNAWANA INICJATYWIE UZNANEJ ZA NAJBARDZIEJ KREATYWNĄ I INSPIRUJĄCĄ  W EUROPIE 

 Laureat 2015 

Micro-Entrepreneurship w Lizbonie, Rada miejska Lizbony, Portugalia 

Micro-Entrepreneurship w Lizbonie wspiera odpowiedzialną i sprzyjającą integracji społecznej 
przedsiębiorczość poprzez zapewnienie szeregu usług, w tym pomocy w opracowywaniu planów 
biznesowych oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy. Program powstał w 2013 r. mając na 
celu stymulowanie gospodarki miasta oraz wspieranie procesu zakładania firm i tworzenia miejsc 
pracy. Inicjatywa jest częścią globalnej strategii rady miejskiej Lizbony (LMC), polegającą na 
wspieraniu przedsiębiorczości poprzez współpracę organów publicznych, prywatnych i lokalnych oraz 
krajowych na poziomie lokalnym, umożliwiającej każdemu uzyskanie wsparcia dla projektów w 
rożnych dziedzinach, począwszy od fazy planowania aż do pierwszych lat działalności. Program jest 
dostępny dla wszystkich, jednak przede wszystkim skierowany jest do osób bezrobotnych, 
zagrożonych społecznym wykluczeniem lub tych, którzy maja trudności z pozyskaniem finansowania, 
a chcieliby założyć firmę w Lizbonie. 

W ramach wsparcia wnioskodawcom oferuje się pomoc w zakresie tworzenia koncepcji, opracowania 
planu biznesowego, wprowadzania projektów w życie oraz uzyskania finansowania za pomocą 
mikrokredytów oferowanych przez organizacje partnerskie – Spółdzielnię Gospodarki Społecznej 
Antonio Sergio (CASES), bank Montepio Geral, Millennium BCP oraz miejski fundusz FINICIA poprzez 
Lisboa Loans. W ramach programu założono ponad 50 firm, z których 27 udzielono wsparcia 
finansowego, stworzono ponad 100 miejsc pracy, a także zorganizowano ponad 550 spotkań  
z przedsiębiorcami. 

 Laureat 2014 

Wspieranie zakładania nowych firm przez matki, które zajmują się wychowaniem małych dzieci, 
Gazdagmami Kft. Gyal, Węgry 

Projekt wspiera zakładanie nowych firm przez matki posiadające małe dzieci, pomaga im w zdobyciu 
umiejętności przedsiębiorczych oraz biznesowego sposobu myślenia. Celem jest  rozpoczęcie przez 
nie własnej działalności gospodarczej. Projekt oferuje dostęp do zasobów internetowych, w tym 
bloga, Facebooka, programów szkoleniowych w formie e-learningu oraz cotygodniowego biuletynu, 
jak również możliwość udziału w odbywającym się co miesiąc Okrągłym Stole Kobiet-Przedsiębiorców, 
pomagającym matkom w funkcjonowaniu w świecie biznesu, budowaniu sieci i kontaktów. W ramach 
projektu organizowany jest coroczny konkurs „Matka prowadząca firmę roku” oraz „Konferencja dla 
Mam-Kobiet Biznesu”. 

 Laureat 2013 

Think Small First, Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa, Ryga, Łotwa 

Inicjatywa „Think Small First” została stworzona, aby pomagać Mikroprzedsiębiorstwom poprzez 
wspieranie pomysłu wprowadzenia specjalnej stawki podatkowej i uproszczonego systemu 



rachunkowości podatkowej, a także poprzez wprowadzenie programu mikrokredytów i 
udostępnienie w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących zakładania działalności 
gospodarczej. 

KATEGORIA: PROMOWANIE DUCHA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Laureat: ZomerOndernemer Fundacja Nowych Przedsiębiorców, Holandia  

ZomerOndernemer umożliwia młodym ludziom założenie własnej firmy i zdobycie doświadczenia  
w zakresie przedsiębiorczości w czasie letnich wakacji. Zamieniając młodych ludzi w dumnych 
właścicieli firm, inicjatywa ta pomaga im rozwijać kluczowe umiejętności, a także pobudza ducha 
przedsiębiorczości. Rozpoczęty w 2010 r. projekt zainteresował już 265 młodych osób i umożliwił 
założenie 82 firm. 

KATEGORIA: INWESTOWANIE W UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZE 

Laureat: Going for Growth Fitzsimons Consulting we współpracy z Działem Równouprawnienia, 
Departamentu Sprawiedliwości i Równości, Irlandia 

Going for Growth skupia się na zachęcaniu kobiet-przedsiębiorców do wyznaczania ambitnych celów  
i wspiera je w realizacji aspiracji rozwojowych. W oparciu o roczne cykle, inicjatywa korzysta  
z wolontariatu kobiet-przedsiębiorców, które odniosły sukces. Ich wpływ mierzy się wzrostem 
przychodów, liczbą stworzonych miejsc pracy oraz początkujących eksporterów, a także wzrostem 
ambicji, pewności siebie i myślenia strategicznego wśród uczestników programu. Do tej pory ze 
wsparcia skorzystało 400 właścicieli firm. 

KATEGORIA: DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ŚRODOWISKA OTOCZENIA BIZNESU 

Laureat: Creative Quarter, Creative Quarter Nottingham Ltd, Wielka Brytania 

Creative Quarter określa się jako „inkubator bez ścian”, który ma na celu wspieranie kreatywnych 
MŚP w generowaniu zysku i tworzeniu miejsc pracy. Kształtuje wysoko wykwalifikowaną, lokalną 
kadrę, która jest gotowa do konkurowania między sobą w celu przekształcenia obszaru Creative 
Quarter w mieście w doskonałą lokalizację biznesową. Inicjatywa wspiera ponad 700 firm i 
przyczyniła się do powstania ponad 600 miejsc pracy. Przyczyniła się również do powstania 
przestrzeni 7500 m2 mieszczącej nowe stanowiska pracy dla MŚP, przedsiębiorców oraz kreatywnych 
firm. 

KATEGORIA: WSPIERANIE UMIĘDZYNARODOWIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Laureat: GameFounders, GameFounders OÜ, Estonia 

GameFounders to akcelerator globalnego przemysłu gier, który ma na celu wspieranie zespołów 
silnych pod względem technicznym w rozwijaniu modelu biznesowego oraz zapewnia doradztwo  
w zakresie opracowywania produktów. Od momentu powstania, akcelerator wdrożył cztery cykle  
i pracował z 28 zespołami z 16 krajów. GameFounders przyczynił się do wzrostu ilości firm 
rozpoczynających działalność w branży gier w Estonii 

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ODPOWIEDZIALNA I WSPIERAJĄCA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Laureat: Enterability, Social Impact GmbH, Niemcy 

Enterability zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania dla osób niepełnosprawnych przed i po 
rozpoczęciu przez nie działalności gospodarczej. Nadrzędnym celem jest umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwa w rynku pracy poprzez ukierunkowane doradztwo oraz szkolenia w 



zakresie samozatrudnienia. Oferta obejmuje porady osób znajdujących się w takiej samej sytuacji, 
doradztwo, seminaria prezentujące określone tematy i metody, usługi tłumaczy języka migowego 
oraz informacje na temat korzystania z pożyczek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 

Laureaci 2016 

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/files/2016/11/EEPA-Compendium-2016_en.pdf 

Laureaci 2015 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13986/attachments/1/translations/pl/renditions/pdf  

Laureaci 2014 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7061/attachments/1/translations/pl/renditions/pdf  

Laureaci 2013 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10031/attachments/18/translations/pl/renditions/nativ
e  

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/files/2016/11/EEPA-Compendium-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13986/attachments/1/translations/pl/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7061/attachments/1/translations/pl/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10031/attachments/18/translations/pl/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10031/attachments/18/translations/pl/renditions/native

