
 

 

Newsletter Projekt EFE   
 

 

  Luty 2020 - Rok 1 

  

KICK-OFF MEETING W SZTOKHOLMIE, SZWECJA 
W dniach 16-17 grudnia 2019 r. 
Odbyło się pierwsze spotkanie 
partnerów projektu EFE w 
Sztokholmie w Szwecji. W 
spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Szwecji, 
Portugalii, Hiszpanii (2), Polski, 
Rumunii i Irlandii. Przed nami 
dwa lata pracy. Zaczynamy od 
stworzenia kwestionariusza dla 
przedsiębiorców, aby 
zidentyfikować przeszkody, 
które należy pokonać w 
pierwszych pięciu 5 latach 
działalności. 

Następne spotkanie projektowe 
odbędzie się w Vejer w Hiszpanii 
w dniach 20 i 21 kwietnia 2020 r. 

Partnerstwo składa się z: 

-Center för Socialt 
Entreprenörskap Sverige - 
Szwecja 

-Indepcie - Hiszpania 

-ARID – Polska 

-CPIP – Rumunia 

-Asociación para el desarrollo 
rural del litoral de la Janda – 
Hiszpania 

-APSU - Portugalia 

-I & F Education - Irlandia 

CZYM JEST EFE? 
Projekt EFE zidentyfikuje 
powody, dla których tak wiele 
mniejszych firm / 
przedsiębiorców ponosi porażkę 
w ciągu pierwszych pięciu lat 
działalności. Chcemy 
zidentyfikować piętnastu 
wrogów/sytuacji , z którymi 
można się zmierzyć za pomocą 
coachingu. 

Skoncentrujemy się na 
umiejętnościach miękkich takich 
jak cechy przywódcze, 
motywacja, zdolność 
podejmowania decyzji, 
samoocena, pewność siebie itp. 

Projekt EFE zostanie 
przeprowadzony w ramach 
współpracy ponadnarodowej, aby 
umożliwić uczenie się w różnych 
krajach. Celem projektu jest 
zbudowanie systemu szkoleń, 
który będzie miał zastosowanie w 
większości sytuacji, przed 
którymi stoją obecnie europejscy 
przedsiębiorcy, liderzy, MŚP i 
pracownicy, a także przyczyni się 
do poprawy i wzmocnienia 
gospodarki lokalnej i krajowej, 
zwłaszcza w małych firmach 
stanowiących 90% sektora 
produkcyjnego w UE 

(według Eurostatu). 

 



 

 

NASZE CELE 
Jednym z wyzwań przedsiębiorczości jest miejsce, w którym może 
działać coaching i inteligencja emocjonalna. Nie dotyczy to 
informacji finansowych, wiedzy o biznesie, doradztwa podatkowego 
itp., ale zarządzania innymi umiejętnościami, takimi jak wypalenie 
zawodowe, brak motywacji, brak celów, problemy z podejmowaniem 
decyzji, samoocena … 

 

Aby to osiągnąć, projekt EFE 
realizuje następujące cele z 
trenerami, przedsiębiorcami, 
liderami i menedżerami jako 
użytkownikami końcowymi: 
• Rozwijanie zdolności 
przedsiębiorczych europejskich 
obywateli i organizacji jako jednego 
z kluczowych celów politycznych 
UE. 
• Ustanowienie programu 
szkoleniowego, który będzie 
towarzyszył użytkownikom 
końcowym we wdrażaniu nabytych 
umiejętności i planów 
szkoleniowych. 
• Zdefiniowanie znaczenia 
przedsiębiorczości i talentów 
niezbędne do sukcesu w biznesie. 
• Znalezienie nietechnicznych 
talentów niezbędnych do spełnienia 
wymagań przedsiębiorczości. 

• Zapewnienie skutecznej terapii 
coachingowej, która pomoże 
rozwijać talenty przedsiębiorcze. 
• Pomoc w zrozumieniu i 
zastosować talentów 
przedsiębiorczych, aby zwiększyć 
sukces w biznesie. 
• Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości w 
społecznościach lokalnych. 
• Promowanie wymiany między 
użytkownikami końcowymi 
zarówno na poziomie regionalnym, 
jak i między krajami. 
 

 

  

 

„Jedyną rzeczą, której 
brakuje w tej dyskusji, są 
atrybuty jednostki, osoby 
znajdującej się w centrum 

firmy, podejmującej 
codzienne decyzje dotyczące 
prowadzenia działalności w 

bardzo niepewnych 
okolicznościach” 

http://www.efeproject.eu/ 

https://www.facebook.com/efeproject 
Disclaimer: The European Commission's support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents, which 
reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. 
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