
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

 

Podmiot składający projekt: 

RG RYCON z.s. 

 

Forma prawna wnioskodawcy: 
Zapsaný spolek (zarejestrowane 

towarzystwo) 

Osoba do kontaktu: 

PhDr. Yvonna Ronzová 

 

telefon:  

+420 775 214 223 

Email:  

ronzova@rycon.cz 

Nazwa przedsięwzięcia projektowego: 
 

Fikcyjne międzynarodowe przedsiębiorstwa w szkołach średnich  

Krótki opis przedsięwzięcia projektowego: 
Wprowadzenie na wybranych szkołach średnich z objętych programem polskich i czeskich 

regionów w ramach adekwatnych przedmiotów (u nas Ekonomia lub Fikcyjne firmy) zajęć 

dotyczących pracy w międzynarodowych (PL-CZ) fikcyjnych firmach (MFIF) i ich 

prowadzenia. W tym celu konieczne jest: 

1) przeszkolenie dydaktyków 

2) wykształcenie językowe studentów i dydaktyków 

3) stworzenie wspólnej MFIF 

4) prowadzenie jej działalności 

5) udział na wspólnych międzynarodowych targach FIF w Czechach i zagranicą 

(Włochy, Belgia, Słowenia, Hiszpania, Austria, Litwa, ewentualnie też USA i 

Kanada).  

http://www.nuv.cz/p/centrum-fiktivnich-firem 

http://www.penworldwide.org/tradefairs.aspx 

 

Miejsce realizacji projektu:  

kraj hradecki (Královéhradecký kraj) 

objęty programem region Polski 

 

Partner:  

Na razie brak  

 

Przewidywany zakres współpracy z partnerem zagranicznym: 
 

Celem jest, by w wybranych szkołach średnich w obu krajach powstały wspólne „firmy”, 

które będą wspólnie planować, dokonywać zakupów, produkować i sprzedawać wyroby i 

usługi, które same wybiorą. Część firmy będzie w Czechach, część w Polsce i będą musiały 

one razem współpracować, tj.: 

- wspólny marketing – różnice kulturowe i specyfika drugiego kraju 

- ustawodawstwo dot. prowadzenia działalności gospodarczej 

- podstawy języka 

- wzajemne wizyty  

- wyposażenie szkół w urządzenie umożliwiające komunikację elektroniczną 

(wyposażenie „biur” obu części firmy, w tym możliwość organizowania wideo 

konferencji itd.) 



                                                                                            

  

- „realizacja" firm (przy wsparciu Centrum Fikcyjnych Firm – CEFIF)  

6) wspólna prezentacja na międzynarodowych targach FIF w Czechach i zagranicą 

(Włochy, Belgia, Słowenia, Hiszpania, Austria, Litwa, ewentualnie też USA i 

Kanada).  

http://www.nuv.cz/p/centrum-fiktivnich-firem 

http://www.penworldwide.org/tradefairs.aspx 

Cel i produkty projektu:  
Poprzez prowadzenie międzynarodowych fikcyjnych firm (MFIF), w których zarządzaniu 

będą wspólnie uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół średnich z obu krajów, chcemy: 

- wesprzeć wzajemną współpracę oraz szacunek, poszanowanie i tolerancję wobec 

specyficznych cech obu kultur, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów  

- wspomóc rozwój umiejętności biznesowych i podejmowania współpracy 

międzynarodowej 

- wspomóc nawiązanie współpracy uczniów, by mogła ona być kontynuowana także w 

realnym życiu 

- ogólnie poprawić komunikację i współpracę obu regionów, zarówno po stronie 

dydaktyków, jak i uczniów 

Szacowana wartość kosztów:  
300 000 EUR 

 

 

Charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):   

i) Koszty inwestycyjne umożliwiające komunikację elektroniczną – 70 000 euro 

ii) Kształcenie dydaktyków i uczniów (języki, marketing, umiejętności w zakresie 

biznesu i zarządzania itd.)  – 100 000 euro 

iii) Koszty osobowe dydaktyków, mentorów i doradców (marketing, 

przedsiębiorczość itd.) – 60 000 euro 

iv) Udział w targach międzynarodowych, koszty podróży na wzajemne wymiany, 

wizyty, staże itp. – 70 000 euro 

Stan przygotowania projektu: 

 

Rozmowy z czeskimi szkołami średnim (Akademia Handlowa im. Olgi Havlovej Jánské 

Lázně, Średnia Szkoła Cybernetyki Stosowanej Hradec Králové itd.) 

 


