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CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wspie-
ranie przedsiębiorczości wśród młodzieży 

z pogranicza Ukrainy poprzez rozwój umie-
jętności w zakresie przedsiębiorczości, za-
poznanie z praktyką funkcjonowania aka-
demickiego środowiska przedsiębiorczości 
w Polsce oraz poszerzenie możliwości dla 
ukraińsko-polskich inicjatyw przedsiębior-
czości wśród młodzieży.

Okres realizacji Projektu: 
20 – 25 października 2019 r.

МЕТА ПРОЄКТУ

Головною метою 
проєкту є підтримка 
підприємницьких ініці-
атив молоді у прикор-
донному регіоні Укра-
їни шляхом розвитку 
підприємницьких на-
вичок, ознайомлення із 
практичним досвідом 
функціонування сту-
дентського підприєм-
ницького середовища 
у Польщі та розширен-
ня можливостей для 
українсько-польських 
підприємницьких мо-
лодіжних ініціатив.  

Період реалізації проєкту:
20 – 25 жовтня 2019 р.

Мета проєкту
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Про проєкт

Проєкт «Час на стартап: польський  
досвід  для  підвищення підприємницьких 
здібностей у молоді прикордонного регіону 
України» реалізується громадською орга-
нізацією «Центр креативності та інтелек-
туального розвитку» (Україна) та Жешув-
ським університетом (Республіка Польща) 

у рамках діяльності  Українсько-Польської 
Ради обміну молоддю за фінансової підтрим-
ки  Міністерства молоді та спорту України. 

ПРО ПРОЄКТ

Projekt «Czas 
na start-up: polskie 
doświadczenia na 
rzecz zwiększenia 
zdolności przedsię-
biorczych młodzieży 
z pogranicza  Ukra-
iny»  jest realizowa-
ny przez organizację 
pozarządową Cen-
trum Kreatywności i Rozwo-
ju Intelektualnego (Ukraina) 
i Uniwersytet Rzeszowski 
(Rzeczpospolita Polska) w 
ramach działań Ukraińsko-
-Polskiej Rady Wymiany Mło-
dzieży przy wsparciu finanso-
wym Ministerstwa Młodzieży 
i Sportu Ukrainy.

O PROJEKCIE
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Заходи

 ; Знайомство із стартап-екосистемою Жешувського 
університету (Факультет економіки, Університет-
ський центр трансферу технологій, Бюро кар’єри, 
Студентський Коворкінг-центр «Spinacz», дослідні 
центри, наукові кола)

 ; Знайомство з інституціональним середовищем, що 
сприяє просуванню стартап-ініціатив на Підкарпат-
ті: RARR, Підкарпатський Науково-технологічний 
парк AEROPOLIS. Лабораторія матеріалознавства і 
прототипування. Фірма RoboSoccer.

 ; Ознайомлення із функціонуванням стартап-середо-
вища в Жешуві: KWADRAT – Підкарпатський простір 
креативності; Samsung Інкубатор

 ; Інноваційні бізнес-ініціативи на Підкарпатті на прак-
тиці – навчальний візит на підприємство «Colorland» 

 ; Тренінги по вдосконаленню підприємницьких нави-
чок від генерування ідей до їх реалізації: 

 9 Як побудувати свій перший стартап?

 9 Як представити свою бізнес-ідею для отри-
мання фінансування?

УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ
30 молодих людей з України (Чернівецька 

область) і Польщі (Підкарпатське воєводство) у віці 
18-25 років, які мають та хочуть реалізувати власні 
бізнес-ідеї

КОМАНДА ПРОЄКТУ
ГО «Центр креативності 
інтелектуального 
розвитку», Україна

Богдана Короп, к.е.н
Микола Короп
Сергій Огданський

Uniwersytet Rzeszowski, 
Polska

Dr Małgorzata Wosiek
Dr Małgorzata Lechwar
Dr Małgorzata Leszczyńska 
Dr Grzegorz Hajduk

 9 Комунікація в бізнесі

 ; Вечір-презентація культури України і Польщі

 ; Екскурсія містом та підземною туристичною трасою 
в Жешуві

ОСНОВНІ ПРОЄКТНІ ЗАХОДИ
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Aktywności

 ; Zapoznanie się z ekosystemem startupowym Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego (Wydział Ekonomii, Uniwersyteckie 
Centrum Transferu Technologii, Biuro Karier, Studenckie 
Centrum Coworkingowe „Spinacz”, Centra Badawcze, 
Koła Naukowe)

 ; Wizyta studyjna: RARR, AEROPOLIS Podkarpacki Park 
Naukowo-Technologiczny. Laboratorium Materiałoznaw-
stwa i Prototypowania. Firma RoboSoccer

 ; Zapoznanie się z funkcjonowaniem środowiska startupo-
wego w Rzeszowie: KWADRAT – Podkarpacka Przestrzeń 
Kreatywna, Samsung Inkubator

 ; Innowacyjne inicjatywy biznesowe na Podkarpaciu  w 
praktyce – przykład przedsiębiorstwa «Colorland» (wizy-
ta studyjna w przedsiębiorstwie «Colorland)

 ; Warsztaty doskonalące umiejętności od generowania 
pomysłów – do ich wdrażania w życie oraz praca w ze-
społach

 9 Jak budować swój pierwszy start-up?

 9 Jak zaprezentować swój pomysł na biznes aby zdo-
być finansowanie?

 9 Komunikacja w biznesie

 ; Wieczór-prezentacja kultury Ukraińy i Polski

 ; Zwiedzanie miasta i Podziemnej Trasy Turystycznej w 
Rzeszowie

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Centrum Kreatywności i 
Rozwoju Intelektualnego, 
Ukraina

Богдана Короп, к.е.н
Микола Короп
Сергій Огданський

Uniwersytet Rzeszowski, 
Polska

Dr Małgorzata Wosiek
Dr Małgorzata Lechwar
Dr Małgorzata Leszczyńska 
Dr Grzegorz Hajduk

UCZESTNICY PROJEKTU
30 młodych ludzi z Ukrainy (Obwód Czerniowiecki) 

i Polski (Województwo Podkarpackie) w wieku 18–25 
lat, którzy mają i chcą realizować własne pomysły 
biznesowe 

GŁÓWNE AKTYWNOŚCI PROJEKTOWE
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Університетський Центр Тран-
сферу Технологій чи як наука зу-
стрічається з бізнесом

НАУКА + БІЗНЕС = УСПІХ ТА ІННОВАЦІЇ

Університет ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Uniwersyteckie Centrum Transferu 
Technologii, czyli jak nauka spotyka 
się z biznesem

NAUKA + BIZNES = SUKCES I INNOWACJE 

UniwersytetUNIWERSYTET RZESZOWSKI
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Університет ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Університетський Центр Транс-
феру Технологій підтримує іннова-
ційні рішення шляхом проведення 
досліджень, генерування ідей для 
розвитку бізнесу, а також дозволяє 
вдосконалити виробничі процеси на 
підприємстві.

Uniwersyteckie Centrum Transferu 
Technologii wspiera innowacyjne roz-
wiązania przez badania, znalezienie 
pomysłów na rozwój biznesu oraz po-
zwała udoskonalić procesy produkcyj-
ne w firmie.
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UniwersytetUNIWERSYTET RZESZOWSKI
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Університет ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

У лабораторії тонкоплівоч-
них матеріалів найбільшу дис-
кусію викликали енергоощадні 
технології та сонячні панелі. Ми 
шукали відповіді на питання 
про можливості, які дозволяють 
отримати величезну економію 
від звичайних джерел енергії та 
зменшити загальне забруднення 
довкілля.

Ознайомлення з УЦТТ доз-
волило учасникам проєкту зро-
зуміти як творити науку та як 
подібні центри служать для кра-
щого використання академічного 
інтелектуального та технічного 
потенціалу для розвитку націо-
нальної економіки.
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UniwersytetUNIWERSYTET RZESZOWSKI

W laboratorium materiałów 
cienkowarstwowych największą 
dyskusję wywołały technologie 
energooszczędne i panele fotowol-
taiczne. Szukaliśmy odpowiedzi na 
pytania o możliwościach, które po-
zwalają na ogromne oszczędności 
w stosunku do konwencjonalnych 
źródeł energii oraz zmniejszają 
ogólne zanieczyszczenie środowi-
ska.

Zapoznanie z działalnością 
UCTT  pozwoliło  uczestnikom  pro-
jektu zrozumieć jak tworzyć naukę i 
jak podobne centra służą lepszemu 
wykorzystaniu akademickiego po-
tencjału intelektualnego i  technicz-
nego dla gospodarki narodowej.
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Aeropolis

ДОРОЖНЯ КАРТА АЕРОПОЛІС

Академічний преінкубатор 
Його діяльність спрямована на 

студентів, випускників та наукових 
працівників університетів Підкар-

патського воєводства. На об’єкті 
площею майже 1000 м2 знаходяться 
3 виробничо-сервісні зали, 8 вироб-
ничих та сервісних приміщень, 3 ка-
бінети та конференц-зал.

Технологічний інкубатор
Метою його створення було створення місця 

для ведення бізнесу для мікро-, малих та серед-
ніх підприємств. Заохочується  використання 

високих технологій з авіаційної, ІТ, електромеха 
нічної, біотехнологічної та хімічної галузей. Під-
приємці можуть використовувати наявну інфра-
структуру, технічне та конференційне забезпе-
чення.

ПІДКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «АЕРОПОЛІС»
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Aeropolis

SCIEŚKA AEROPOLIS

Preinkubator Akademicki
Jego działalność jest skerowana 

do studentów, absolwentów oraz kadry 
naukowej szkół wyźszych wojewódz-

twa podkarpackiego. W obiekcie o po-
wierzchni prawie 1000 m2 znajdują się 3 
hale produkcyjno-usługowe, 8 pomiesz-
czeń produkcyjno-usługowych, 3 pokoje 
biurowe oraz sala konferencyjna. 

Inkubator Technologiczny
Celem jego utworzenia było stworzenie miej-

sca do prowadzenia działalności gospodarczej 
dla mikro, małych i średnich przedziębiorstw. Pro-

mowane jest wykorzystanie wysokich technologii 
z branży lotniczej, informatycznej, elektromaszy-
nowej, biotechnologicznej i chemicznej. Przedsię-
biorcy mogą skorzystać z dostępnego zaplecza 
infrastrukturalnego, technicznego oraz konferen-
cyjnego.

AEROPOLIS PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
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Інвестиційні зони
Основним елементом пропозиції 

парку є повністю обладнані інвести-
ційні території загальною площею 
170 га. AEROPOLIS – це ідея для за-
лучення сучасних компаній та тех-
нологій та водночас використання 
потенціалу місцевих університетів 
та дослідницьких центрів. Компа-
нії, що працюють в Парку, мають 
можливість отримати зниження 
місцевих податків і зборів, а також, 
завдяки включенню територій пар-
ку до Спеціальної економічної зони 
«EURO PARK Mielec», отримати піль-
ги з податку на прибуток.

PPNT AEROPOLIS пропонує дослід-
ницькі лабораторії, де можна розро-
бляти продукцію, а також надає мож-
ливість співпрацювати з експертами 

щодо створення та розробки бізнес-кон-
цепцій для стартапів. У рамках проєкту 
«Час на стартап: польський досвід 
для підвищення підприємницьких 
здібностей у молоді прикордонного 
регіону України» ми мали можливість 
ознайомитись з діяльністю Лабораторії 
матеріалознавства та прототипування. 
Кліматична камера, оптична вимірю-
вальна система, 3D-принтери – лише 
невелика частина обладнан-
ня, з яким ми ознайомилися 
на практиці.

Рецепт успіху досить 
простий – це співпраця і 
ще раз співпраця науки, 
бізнесу і влади. Підкар-
патський науково-техно-
логічний парк „Аерополіс” 
підтверджує цю тезу. Він 
належить до парків, що 

Aeropolis ПІДКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «АЕРОПОЛІС»

найшвидше розвиваються в країні 
та найпривабливіших інвестиційних 
об’єктів в південно-східній Польщі. 
Одним із його переваг є розміщення, 
оскільки він розташований на відстані 
10 км від Жешува біля аеропорту „Же-
шув-Ясьонка”, а також шосе А4 (Німеч-
чина – Україна), швидкісної дороги S19 
(Словаччина – Білорусія), залізничної 
лінії E30.      
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Strefy Inwestycyjne
Głownym elementem oferty Parku 

są w pełni uzbrojone tereny inwestycyj-
ne o lącznej powierzchni 170 ha. AERO-
POLIS to pomysł na ściągnięcie nowo-
czesnych firm i technologii, a równo-
cześnie wykorzystanie potencjału miej-
scowych uczelni wyższych i ośrodków 
naukowo-badawczych. Firmy działają-
ce w Parku mają możliwość uzyskania 
ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, 
a także, dzięki włączeniu terenów Par-
ku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„EURO PARK Mielec” uzyskaniu ulg w 
podatku dochodowym. 

PPNT AEROPOLIS oferuje laboratorium 
badawcze, w którym można budować pro-
dukty, a także umożliwia kontakt z eksper-
tami od tworzenia i rozwoju koncepcji biz-
nesowych startupów. W ramach projektu 
„Czas na  start-up: polskie doświad-
czenia na rzecz zwiększenia zdolności 

przedsiębiorczych młodzieży z pogra-
nicza Ukrainy” mieliśmy możliwość za-
poznać z  działalnością  Laboratorium 
Materiałoznawstwa i  Prototypowania. 
Komora klimatyczna, optyczny system 
pomiarowy, drukarki 3D to tylko mała 
część wyposażenia Laboratorium, z 
którym zapoznaliśmy się na praktyce.

Recepta na sukces jest dość prosta 
— to współpraca i jeszcze raz współpraca  
auki, biznesu i władzy. Podkarpacki Park 
Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS 
potwierdza taką tezę. To jest jeden z naj-
szybciej  rozwijających parków w kraju i 
jeden z najatrakcyjniejszych obiektów  in-
westycyjnych w południowo-wschodniej 
Polsce. Jednym z jego atutów jest lokali-
zacja, ponieważ położony o 10 kilometrów 
od Rzeszowa w pobliżu portu lotniczego 
„Rzeszów-Jasionka” oraz autostrady A4 
(Niemcy – Ukraina), drogi ekspresowej 
S19 (Słowacja – Białoruś), linii kolejowej 
E30. 

AeropolisAEROPOLIS PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
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футбол. У цьому варіанті настільної гри вико-
ристовується поле для гри, інтерактивні воро-
та, спеціальний додаток та роботи-футболісти. 
Від жовтня RoboSoccer стартує із краудфаун-
динговою кампанією на платформі Кickstarter. 

Інтенсивна робота над грою тривала 2 
роки, а зараз команда RoboSoccer залишила 
нас під враженням від дронів, демонстрації 
ангарів для дронів і розповідей про місії, для 
яких їх програмують. Під час нашого візиту ко-
манда завершувала роботу над дроном, який 
транспортуватиме кров. 

Aeropolis ROBOSOCCER АБО РОБОТИ ГРАЮТЬ В ФУТБОЛ

Родзинкою ознайомлення із Підкарпат-
ським науково-технологічним парком стало 
відвідування стартапу RoboSoccer. Сучас-

ні технології та любов до 
спорту допомагають знай-
ти нестандартні рішення у 
нашому буденному житті. 
Стартап RoboSoccer ство-
рений українцем Вадимом 
Мельником, офіс якого ми 
відвідали у польському Же-
шуві. Після навчання у США 
він зацікавився робототех-
нікою, а завдяки пере-
мозі у 11 з 17 світових 
конкурсах отримав 
гроші на створення 
власного бізнесу.

RoboSoccer – це 
перша подібна гра 
на світі, в якій вико-
ристовуються роботи 
для гри у настільний 
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AeropolisROBOSOCCER CZYLI ROBOTY GRAJĄ W PIŁKĘ NOŻNĄ

Ciekawostką pod czas wizyty studyjnej 
do AEROPOLIS Podkarpackiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego było zapoznanie z star-
t-upom RoboSoccer. Nowocześne technolo-
gie i pasja do uprawiania sportu pomagają 
nam znaleźć niestandardowe rozwiązania w 
naszym codziennym życiu. Start-up RoboSoc-
cer został stworzony przez Vadyma Melnyka, 
którego biuro odwiedziliśmy w Rzeszowie. Va-
dym Melnyk pochodzi z Ukrainy. Po studiach 

w Stanach Zjednoczonych  zaintereso-
wał się robotyką, a dzięki zwucięstwu 
w 11 z 17 światowych konkursach zdo-
był pieniądze na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej.

RoboSoccer to pierwsza taka gra 
na świecie, w której do gry w piłkarzyki 
używa się robotów. Do gry uzywa się 
boisko, interaktywne bramki, specjalną 
aplikację i robopiłkarzy. Od paździer-
nika RoboSoccer startuje z kampanię 
crowdfundingową na portalu Kickstar-
ter. 

Intensywna praca nad grą trwała 2 
lata, a teraz zostaliśmy pod wrażeniem 
od dronów, demonstracji hangarów dla 
dronów i zapoznaniem z misjami, dla 
których są zaprogramowane. Podczas 
naszej wizyty zespół pracował nad dro-
nem, który będzie transportować krew.
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Kwadrat

Підкарпатський креативний 
простір «Квадрат» – це місце 
концентрації цікавих ділових іні-
ціатив та нетворкінгу. Квадрат 
надихає на ділову та соціальну 
активність завдяки сучасному 
коворкінгу, приватному простору 
для розвитку інноваційних почи-
нань, а також команді, відкритій 
для всіх ідей та товариській ат-
мосфері. На кожному етапі по-
будови бізнесу для стартапівців 
надзвичайно важливими є кон-
такт з іншими початківцями та 
досвідченими підприємцями, по-
стійний обмін знаннями та дум-
ками.

Samsung Інкубатор – це пер-
ша в світі ініціатива, яка дозво-
ляє стартапівцям брати участь у 

програмах та семінарах, органі-
зованих за підтримки Samsung. 
Samsung Інкубатор підтримує 
стартапи в галузі ІТ, промисло-
вості 4.0 та машинного навчання.

Зустріч із засновниками ком-
панії Huge Tech, яка керує Samsung 
Inkubator та коворкінг-простором 
KWADRAT, дозволила ознайо-
митись з ініціативами підтрим-
ки бізнес-починань у рамках 
Rzeszów Startup Accelerator. Кож-
ному учаснику такої програми на-
дається можливість брати участь 
у семінарах та тренінгах, доступ 
до бази наставників, встанов-
лення ділових контактів, участь у 
галузевих заходах та отримання 
зовнішнього капіталу.

ПІДКАРПАТСЬКИЙ КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР «КВАДРАТ» 
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Podkarpacka przestrzeń kre-
atywna Kwadrat to miejsce koncen-
tracji ciekawych inicjatyw bizneso-
wych i networkingowych. Kwadrat 
inspiruje do aktywności biznesowej 
i społecznej dzięki nowocześnie 
urządzonej przestrzeni coworkingo-
wej, prywatnym boksami dla rozwi-
jania innowacyjnych przedsięwzięć 
oraz zespołu otwartego na wszelkie 
pomysły i towarzyskiej atmosferze. 
Bardzo ważnym dla startapowców 

na każdym etapie budowania bizne-
su jest kontakt z początkującymi i 
doświadczonymi przedsiębiorcami, 
ciągła wymiana wiedzy i pomysłów.

Samsung Inkubator to pierwsza 
taka inicjatywa na świecie, która po-
zwała startapowcam brać udział w 
programach i warsztatach organizo-
wanych przez wsparcie Samsunga. 
Samsung Inkubator wspiera starta-
py z zakresu IT, Przemysłu 4.0 i ma-
chine learningu.

Spotkanie z założycielami firmy 
Huge Tech, która zarządza Samsung 
Inkubator i przestrzenią koworkin-
gową KWADRAT, pozwoliło zapo-
znać się z inicjatywami wsparcia 
przedsięwzięć biznesowych przez 
Rzeszów Startup Akcelerator. Każ-

KwadratPODKARPACKA PRZESTRZEŃ KREATYWNA KWADRAT 
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Kwadrat ПІДКАРПАТСЬКИЙ КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР «КВАДРАТ» 

Консультації з наставниками 
допомагають учасникам підготу-
ватися до презентації бізнес-ідеї 
перед інвесторами. Практичним 
продовженням зустрічі стала 
участь у відкритій презентації 
чергової компанії, яка прагне от-
римати фінансування своїх інно-
ваційних ідей.
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KwadratPODKARPACKA PRZESTRZEŃ KREATYWNA KWADRAT 

dy uczestnik takiej programy otrzy-
muje możliwość udziału w warszta-
tach i szkoleniach, dostęp do bazy 
mentorów, nawiązanie kontaktów 
biznesowych, udział w branżowych 
eventach oraz uzyskanie zewnętrz-
nego kapitału. 

Konsultacje z mentorami po-
magają uczesnikam przygotować 
się do prezentacji idei biznesowej 
przed inwestorami. Praktyczną kon-
tynuacją spotkania był udział na 
otwartej prezentacji kolejnej firmy, 
która ubiegają się o dofinansowaniu 
swoich innowacyjnych pomysłów.
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Colorland НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ НА ПІДПРИЄМСТВО «COLORLAND»

Innowacyjne inicjatywy biznesowe 
na Podkarpaciu  w praktyce – wizyta 
studyjna w przedsiębiorstwie „Color-
land” (Zaczernie)

-----------------------------------
Інноваційні бізнес-ініціативи Під-

карпаття на практиці – навчальний 
візит на підприємство «Colorland» 
(Зачєрнє) 
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SpotkanieSPOTKANIE ZE STUDENTAMI KÓŁA NAUKOWEGO „LIDERZY BIZNESU”

Oficjalne otwarcie projektu na Wydzia-
łe Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

-----------------------------------
Офіційне відкриття проєкту на Фа-

культеті Економіки Жешувського уні-
верситету

Spotkanie ze studen-
tami kóła naukowego 
„Liderzy Biznesu” w Stu-
denckim Centrum Cowor-
kingowym „Spinacz”

----------------------------
Зустріч із студен-

тами наукового кола 
«Лідери бізнесу» в 
Студентському ковор-
кінг-центрі „Spinacz”



24

Start-up PIERWSZY START-UP

Дискутували з магістром Міросла-
вом Худим про те, як побудувати свій 
перший стартап. Пан Мірослав Худи за-
презентував свій стартап spotbrowser.
com, який дозволяє прогулятися помеш-
канням і допомагає продати чи винайня-

ти нерухомість. А далі ми шліфували 
наші бізнес-моделі…

-----------------------------------
Dyskutowaliśmy z mgr. Mirosła-

wem Chudym o tym, jak budować swój 
pierwszy  start-up. Pan Mirosław Chu-
dy zaprezentował swój startup, który po-
zwała przeprowadzić wirtualny spacer 

Учасники проєкту на тренін-
гах по вдосконаленню підпри-
ємницьких навичок від генеру-
вання ідей до їх реалізації.

----------------------------------- 

Uczestnicy projektu na 
warsztatach doskonalących 
umiejętności od generowania 
pomysłów – do ich wdrażania 
w życie.

po nieruchomości przez spotbrowser.
com i usprawnia sprzedaż lub wynajem 
nieruchomości. A następnie szlifujemy 
nasze modele biznesowe ...
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PrezentacjiPREZENTACJI SWOJEGO POMYSŁU NA BIZNES

З доктором Гжегожем Гайдуком 
ми розвивали наші навички щодо 
презентації своєї бізнес-ідеї, що доз-
воляють отримати її фінансування. 
Доктор Гайдук поділився своїм до-
свідом, а ми спробували представи-
ти свої ідеї у двомовному середови-
щі. Чи зможете Ви продати свою біз-
нес-ідею, розмовляючи незнайомою 
іншим мовою і використовуючи тіль-
ки зовнішній вигляд, жести і голос? 
Ми спробували! Воно того варте!

Z dr. Grzegorzem Hajdukiem roz-
wijaliśmy nasze umiejętności w zakre-
sie prezentacji swojego pomysłu na 
biznes aby zdobyć finansowanie. Dr 
Haiduk podzielił się swoim doświad-
czeniem, po czym przedstawialiśmy 
nasze pomysły w dwujęzycznym środo-
wisku. Czy potraficie sprzedać ideę biz-
nesową, rozmawiając w języku obcym 
i korzystając tylko ze swojego wyglądu 
zewnętrznego, gestów oraz głosu? Pró-
bowaliśmy! Warto!



Культура ВЕЧІР УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Відвідування підземної турис-
тичної траси в Жешуві

-----------------------------------
Zwiedzanie Podziemnej Trasy Tury-

stycznej w Rzeszowie

Wieczór-prezentacja kultury Ukra-
ińy i Polski

Вечір-презентація культури 
України і Польщі Nawiązywania kontaktów między-

kulturowych pomiędzy młodzieżą z 
Ukrainy i Polski, poznanie kultury Ukra-
iny i Polski sprzyja  intensyfikacji i po-
głębianiu dialogu międzykulturowego 
oraz rozwoju ukraińsko-polskich inicja-
tyw przedsiębiorczych wśród młodzie-
ży.

-----------------------------------

Розвиток міжкультурних кон-
тактів між молоддю з України та 
Польщі, пізнання культури України 
та Польщі сприяє інтенсифікації і по-
глибленню міжкультурного діалогу, 
а також розвитку українсько-поль-
ських підприємницьких ініціатив се-
ред молоді.



ПідсумкиВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТУ



Партнери проєкту

Дякуємо за підтримку


