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Europejska 
Akademicka Sieć dla 
Otwartych Innowacji 

(OI-Net) 
 

--------------------------- 
European Academic 

Network for Open 
Innovation (OI-Net) 

dr Marcin Baron, 
Wydział Ekonomii 

 

Sieć OI-Net, łącząca podmioty z całej Unii 
Europejskiej, zorientowana jest na wspólne 

stworzenie programu kształcenia dotyczącego 
zagadnień otwartej innowacji. Poza podejściem 

dydaktycznym uwzględnione zostaną także 
aspekty wdrażania programu w poszczególnych 

uczelniach partnerskich. 
--------------------------------------------------------------- 
OI-Net will help to define a joint framework for 

curricula on Open innovation at European level, 
as well as clear Terms of Reference on how to 
include open innovation in Higher Education 

governance and how Higher Education 
governance can/has to support the 

implementation of open innovation curricula. 

Lappeenranta 
University of 
Technology 

 

865.659,00 EUR - 
całkowity budżet 
projektu w tym: 

10.661,00 EUR -
budżet UE 

29.01.2014 
542203-LLP-1-2013-1-

FI-ERASMUS-ENW 
2016.09.30-2013.10.01 

Lifelong Learning 
Programme 

Erasmus 

http://www.oi-net.eu/ 
 

A team-building, 
thematically-focused 

and lean-training 
summer academy 
system for young 

future ict 
entrepreneurs 
(STARTIFY7) 

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

System letniego 
szkolenia 

akademickiego 
młodych 

przedsiębiorców ICT 
zorientowany na 

budowanie zespołów 
i Lean-training 
(STARTIFY7) 

Prof. dr hab. 
Wojciech Czakon  

Projekt proponuje innowacyjną strukturę skupioną 
na dostarczeniu przyszłym europejskim 

przedsiębiorcom sektora ICT niezbędnych 
kompetencji. To ważna inicjatywa wobec obecnej 
fragmentacji i braku praktycznego podejścia do 
treningu przedsiębiorców ICT. STRAFITY jest 

innowacyjną i ambitną inicjatywą, która wykracza 
poza istniejący stan wiedzy i mobilizuje synergie 
pomiędzy istniejącymi inicjatywami i projektami. 
Proponujemy unikatowe podejście do edukacji 

przedsiębiorczej z następującymi celami: 1) 
Analiza potrzeb szkoleniowych przyszłych 

przedsiębiorców ICT, 2) Osadzenie procesu 
tworzenia zespołów w szczupłej strukturze 

szkoleniowej, 3) Utworzenie efektywnej sieci 
trenerów, 4) Utworzenie innowacyjnego programu 

edukacji skupionego na ICT, 5) Uruchomienie 
konkurencji i silnych synergii pomiędzy 

istniejącymi inicjatywami, 6) Dyseminacja, 
eksploatacja i zapewnienie długoterminowej 

trwałości projektu. Projekt angażuje 7 
europejskich uczelni przez 24 miesiące i 

przewiduje letnie akademie przedsiębiorców. 
------------------------------------------------------------ 
An innovative training structure focused on 
addressing the limited capability of young 

European ICT future entrepreneurs is needed. 
This is a challenging task, since existing 

European ICT entrepreneurship training initiatives 
are characterised by a general fragmentation and 
a lack of a ‘learning-by-doing’ training approach. 

STARTIFY7 is an innovative and ambitious 
project aiming to go beyond the state-of-the-art 

and create strong synergies with existing 
initiatives and projects. It suggests a unique 

approach to ICT entrepreneurial education for the 
youth, with the following objectives: 1) Perform a 
thorough Training Needs Analysis for the future 
ICT entrepreneurs. 2) Embed a team-building 

University of 
Sheffield 

 
1.330.277,12EUR - 

całkowity budżet 
projektu w tym: 

117.000,00 EUR - 
budżet UE 

 

18.12.2014 644424  01.01.2015-31.12.2016 HORIZON 2020 
http://startify7.eu/ 

 

http://startify7.eu/


process within a lean-training structure. 3) 
Establish an effective network of trainers. 4) 
Create innovative lean-training curricula with 
thematic ICT focus. 5) Ignite competition and 
strong synergies with existing initiatives. 6) 
Disseminate, exploit and ensure long-term 

sustainability. The innovative outcomes of the 
project are the following: 1) Seven Summer 

Academies in 7 different European cities within a 
timeframe of two sequential summers (i.e. 2015 

and 2016).  

Poradnik 
szacowania 
społecznych 

kosztów narkomanii 
W ramach projektu 

LEADER 
------------------------ 

 
Guidance document 

to estimate social 
costs of illicit drugs 

Workstream 1 in 
project LEADER 

prof. dr hab. Zofia 
Mielecka-Kubień 

W poradniku zostaną opisane ujednolicone 
metody szacowania społecznych kosztów 

narkomanii, zarówno kosztów ponoszonych przez 
inne osoby, niż narkoman, jak również kosztów, 

których można by uniknąć poprzez wprowadzenie 
odpowiednich programów.  

Ujednolicenie metod zapewni dodatkową korzyść 
na poziomie europejskim, jako, że umożliwi 

spójną analizę i sprawozdawczość w krajach 
Europy, czego wcześniej nie udało się osiągnąć. 

Społeczne koszty narkomanii stanowią 
dodatkowe obciążenie ponoszone przez 
społeczeństwa Europy w czasie kryzysu 

ekonomicznego.  
---------------------------------------------------------- 

The guidance document will provide standardised 
methods to estimate the social costs of drugs, the 
costs imposed on those other than the drug user 
and the potential avoidable costs saved through 
programme implementation. 
 Standardisation will provide added value at the 
European level by enabling consistent analyses 
and reporting across European countries and 
jurisdictions and over time, something that has 
not been previously achieved. The social costs of 
drug use are an extra burden imposed on 
European societies that are ill-afforded in times of 
economic downturn. 

 

Hospital Clinic de 
Barcelona 

392 689,85 EUR - 
całkowity budżet 
projektu w tym: 

72.712,92 EUR – 
budżet UE 
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