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Sprawozdanie Merytoryczne 
 
 

Zgodnie z celami Fundacji Pracy Narodów oraz zapisami w statucie działania były            
nakierowane na rozwój przedsiębiorczości i edukacji na terenie powiatu Płońskiego i           
Województwa Mazowieckiego. W tym czasie zrealizowano kilka projektów        
społecznych oraz prowadzono działania odpłatne związane oraz komercyjne.        
Projekty społeczne jakie zrealizowaliśmy w ustawieniu chronologicznym od początku         
roku to: 
 

● Udział w roli prelegenta w konferencji "Wspieranie innowacji w polityce 
spójności: wczoraj, dziś i jutro" organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik - prezentowany projekt 
Ekobus jako nowoczesne podejście do tworzenia ekologicznej komunikacji w 
mniejszych miastach. 
 

● Działania w ramach sieci Eurodesk, gdzie uczestniczyliśmy na szkoleniu z 
Erasmus+ i innych działań społecznych na skalę ogólnopolską. 
 

● Działania w ramach sieci PIRP nastawione na rozwój organizacji parasolowej 
i nowych wyzwań społecznych na rynku pracy. 

 
● Udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Służby 

Rzeczypospolitej w ramach “Future Heroes 2019”. 
 

● Dzisiaj udział w wydarzeniu poświęconym innowacjom E(x)plory na którym 
prezentowaliśmy projekt Ekobus. 
 

● Udział w międzynarodowym konkursie “Power Up” organizowanym przez 
InnoEnergy gdzie przeszliśmy do finału i prezentowaliśmy nową wersję 
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Ekobus pod nazwą EagleBus. Nie udało się zwyciężyć na Pitchingu przed 
inwestorami. 

 
● Udział w szkoleniu organizowanym przez Instytut Nowych Technologii w 

Łodzi. W tym prezentacja innowacji społecznej Tele Lang w Urzędzie Miasta 
w Łodzi. 

 
● Udział w cyklu szkoleń w zakresie " Wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa" 
organizowane przez Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. 
 

● Udział w Konferencji WallStreet 23 w roli prelegenta, gdzie prezentowaliśmy 
trendy w środowisku startup-ów. Wydarzenie odbyło się w Karpaczu. 
 

● Udział w roli eksperta na wydarzeniu DLD Tel Aviv Festival Innowation 2019 
na stoisku Polski, z organizowanym przez PARP. 
 

● Udział w roli eksperta na wydarzeniu WebSummit Lizbona 2019 na stoisku 
Polski, z organizowanym przez PARP. 
 

● Organizacja webinara odnośnie biznesu w USA z U.S. Department of 
Commerce. 
 

● Udział w szkoleniach FRSE i NIW  
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