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Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy wydajność i wartość dodaną 
przemysłu europejskiego oraz pobudzi wzrost gospodarczy. W ramach 
nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego, Komisja  
Europejska chciałaby, aby przemysł był w stanie elastycznie dosto-
sowywać się do nowych wymagań, wynikających na przykład z globali-
zacji czy cyfryzacji.  
 
To oczywiste, że podążanie ścieżką nowoczesnej przedsiębiorczości  
cyfrowej jest najlepszym sposobem na rozwój obecnych i przyszłych  
przedsięwzięć biznesowych. 
 
Celem projektu jest poprawa jakości rozwoju zawodowego start-
uperów, młodych przedsiębiorców i dostawców usług kształcenia  
i szkolenia zawodowego poprzez podniesienie ich kompetencji  
w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, a także umożliwienie im pot-
wierdzenia nabycia tych kompetencji. 
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Grupa docelowa: 

  Start-upy 

  Młodzi przedsiębiorcy 

  Nauczyciele kształcenia  

i szkolenia zawodowego 

  Dostawcy usług  

kształcenia i szkolenia 

zawodowego z Polski, Litwy, 

Hiszpanii, Cypru, Portugalii  

i Słowacji oraz pozostałych  

europejskich państw 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA I GŁÓWNE USTALENIA 
 

Partnerzy projektu z Polski, Słowacji, Litwy, Hiszpanii, Portugalii i Cypru pracowali nad raportem 
dotyczącym obecnej sytuacji związanej z Przemysłem 4.0 i start-upami. Raport jest podsumowaniem  in-
formacji dotyczących powyższych zagadanień. Kontekst międzynarodowy i szeroki przekrój informacji 
zapewnia nam nowe i interesujące spojrzenie na bieżący temat. 
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W opracowanym raporcie  przedstawiono: 

• Programy szkoleniowe związane z tematyką Przemysłu 4.0 dla start-upów   

• Dobre praktyki dotyczące kompetencji w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem  
innowacyjnych sposobów docierania do zainteresowanych i prowadzenia zajęć edukacyjnych 

• Strategie walidacji umiejętności i kompetencji 

• Modele uznawania i walidacji kompetencji zdobytych w edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Raport został opracowany na podstawie krajowych danych badawczych i spotkań grup fokusowych w każdym  
uczestniczącym kraju. Najciekawsze obserwacje: 

CYPR Brak realnych możliwości szkolenia dla start-upów - jest to poważna luka na Cyprze, którą należy  
natychmiast zapełnić. Projekty finansowane przez UE są jednym z najbardziej udanych przykładów rozwijania kom-
petencji w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, z naciskiem na innowacyjne sposoby docierania do zaintereso- 
wanych i prowadzenia  działań edukacynych. 

LITWA Instytucje kształcenia zawodowego nie zapewniają żadnych programów ani szkoleń dla start-upów związa-
nych z Przemysłem 4.0, ale istnieje wiele programów edukacyjnych/studiów z zakresu IT i inżynierii. W kształceniu  
i szkoleniu zawodowym oraz szkolnictwie wyższym każde doświadczenie w nauce lub pracy może zostać ocenione  
i uznane, a proces ten dopiero nabiera rozpędu. 

POLSKA W ostatnich latach polskie start-upy przeniosły się z rynku krajowego na rynki globalne. Lokalne sceny 
start-upowe pojawiły się w Warszawie, Krakowie i innych miastach, głównie dzięki przestrzeniom współpracy.  

PORTUGALIA Wyzwaniem jest sprostanie przyszłym oczekiwaniom na szczeblu rządowym. Dążąc do wzmocnienia 
cyfrowego kapitału portugalskiej gospodarki, jedną ze strategicznych osi programu Przemysł 4.0 jest właśnie szkole-
nie, zdolności i ponowne dostosowanie siły roboczej do sprostania wyzwaniom związanym z rewolują cyfrową. 

SŁOWACJA Programy szkoleniowe dla przedsiębiorstw typu start-up są ściśle powiązane z ogólnym szkoleniem  
wspierającym przedsiębiorczość. Istnieje kilka specjalnych inicjatyw ukierunkowanych bezpośrednio na start-upy. 

HISZPANIA Programy szkoleniowe związane z Big Data i analityką dla start-upów to głównie propozycje studiów 
magisterskich, oferowane przez liczne organizacje publiczne i prywatne. Studia te nie wymagają specjalnych 
kwalifikacji; dlatego też bycie start-upper'em lub przedsiębiorcą stanowi ogromną szansę.  

NADCHODZĄCE DZIAŁANIA I WYDARZENIA 
Opracowanie programu nauczania dla dostawców usług i szkolenia zawodowego “Cyfrowa, nowoczesna przedsię- 

biorczość to Twoja najlepsza szansa!”. Praca nad kursem szkoleniowym dla start-uperów i młodych przedsiębiorców 

składającym się z 7-miu modułów szkoleniowych związanych z Przemysłem 4.0. 
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