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Фундація Central European Academy Studies and Certification   (CEASC), Польща,  Польща 

у співпраці з мережею Академічних Інкубаторів Підприємництва (AIP) м. Краків, Польща  в 

рамках проекту BusinessWeek-2014 оголошують 7-й набір учасників стажування “Створення та 

управління власним бізнесом на території ЄС на прикладі Польщі”.  

 

Цільова група проекту: власники, керівники та працівники існуючих бізнес-структур 

України, активна студентська молодь Вищих Навчальних Закладів України, інші зацікавлені особи. 

 

Мета стажування: набуття практичних знань та формування навиків, необхідних для 

прийняття рішення стосовно започаткування та ведення власного бізнесу на території ЄС з 

використаням існуючих можливостей підтримки та розвитку бізнесу.  

 

Тривалість стажування: 7 днів (18 – 24 травня 2014 року), м. Краків, м. Вроцлав, Польща. 

 

Тематика стажувань: 

 Підприємливість та методи ведення власного бізнесу в ЄС на прикладі Польщі 

 Бізнес-ідея – виникнення, дослідження, аналіз 

 Інституції, що підтримують розвиток підприємництва 

 Мережа Академічних інкубаторів підприємництва AIP 

 Програма підтримки бізнесу “AIP Business Link” 

 Типи та форми ведення приватного бізнесу. Бухгалтерський облік та оподаткування при 

веденні бізнесу 

 Законодавчі аспекти працевлаштування іноземців в країнах ЄС 

 Покрокові практичні заняття з створення власного бізнесу 

 PR та маркетинг новоствореного підприємства (фірми) 

 

Програма стажування передбачає 30 годин лекційних та практичних занять, культурну 

програму. 

 

Сертифікат – диплом про проходження закордонного стажування.  

 

Робочі мови: польська (з перекладом), англійська, українська та російська.  

 

Вартість: 1000,00 грн та 400,00 Євро. 

 

Включає в себе: проїзд, проживання, безкоштовний доступ до Internet в місцях навчання та 

проживання, дворазове харчування (сніданки та обіди), навчальна програма, роздатковий матеріал, 

диплом, культурна програма, інтеграційна та підсумкова вечірки, візова підтримка (без врахування 

візового збору). 

 

Для участі в проекті необхідно надіслати заповнену реєстраційну анкету на адресу: 

ceasc.lodz@gmail.com з приміткою “bw_krakow” до 11 квітня 2014 року включно. 

 

Анкету можна отримати, надіславши запит на отримання на адресу ceasc.lodz@gmail.com з 

приміткою запит анкети bw_krakow. 

 

Контактна особа: Ольга Поліщук, +38 093 210 93 42, +38 095 32 42 955 

 

Детальна інформація про програму та аплікаційна заявка доступні за посиланням: 

http://www.ceasc-bw.com/products/stazhuvannya-u-sfer%D1%96-b%D1%96znesu/ 
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