
 

 

Drodzy Współpracownicy! Drodzy Partnerzy! 

Od 1 marca br. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje międzynarodowy 
projekt "Digital Simulator for Entrepreneurial Finance", FINANCEn_LAB (o numerze 2020-1-
ES01-KA226-HE-095810). 

W skład konsorcjum projektowego wchodzi sześciu partnerów z czterech krajów Unii 
Europejskiej: Fundación Universitaria Iberoamericana (Hiszpania), Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza din Iasi (Rumunia), TVW GmbH (Niemcy), Fundación Centro de Investigación y 
Tecnología Industrial de Cantabria (Hiszpania), Universidad de Valladolid (Hiszpania)  
i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z Polski. 

Projekt ma na celu wypełnić luki kompetencyjne młodych ludzi w obszarze praktycznych 
zagadnień finansowych, które są uznawane za jedną z kluczowych barier rozwoju umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości. Celem naszych działań jest stworzenie interaktywnych narzędzi 
cyfrowych wykorzystujących sztuczną inteligencję, które pomogą przyszłym  
i obecnym przedsiębiorcom zdobyć niezbędną wiedzę praktyczną i rozwijać umiejętności tak, 
aby skutecznie ubiegać się o różne formy dofinansowania i zarządzać przedsiębiorstwem. 

Obecnie partnerzy pracują nad scenariuszami kursów online z perspektywy nauczycieli i 
trenerów, którzy będą w przyszłości korzystać z narzędzia (rezultat projektu nr 1 - IO1). 
Scenariusze te będą wykorzystane w przygotowaniu cyfrowego symulatora dla początkujących 
przedsiębiorców, który uruchomiony zostanie w przyszłym roku.  

FINANCEn_LAB otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+, w ramach konkursu 
wniosków z 2020 roku - runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 
praktyk, KA226 Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.  

Więcej informacji na temat projektu, jego założeń i przyszłych rezultatów dostępnych jest na 
stronie internetowej www.financenlab.com i w mediach społecznościowych.  

Informacje na temat postępów będziemy przesyłać do Państwa w cyklicznym newsletterze. 

Z pozdrowieniami 

Konsorcjum FINANCEn_LAB  

 

 

 

 



 

Aktualności 

 
 
The first meeting of the European project 
FINANCEn_LAB led by FUNIBER is concluded 
 
Pierwsze spotkanie konsorcjum kierowanego przez 
FUNIBER w ramach projektu FINANCEn_LAB 
finansowanego przez Unię Europejską w ramach 
programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne ...  
 
Czytaj dalej 
 

 
 
Digital Simulator for Entrepreneurial Finance 
FINANCEn_LAB 
 
Przedsiębiorczość okazała się ważnym czynnikiem 
przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego 
narodów. Rosnąca złożoność systemu finansowego i 
duży odsetek ludności Europy...  
 
Czytaj dalej 

 

 

Partnerzy Projektu 

  
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+, 
konkurs wniosków 2020, runda 1 KA2 - Współpraca na 
rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA226  
Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej . 
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej 
autora. Komisja Europejska  Komisja nie może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji w niej zawartych.  


