
Názov  projektu :       Youth Entrepreneurship Strategies 

Projektov á  skratka:  YES

Trvanie  projektu:     10/2009 – 09/2012

Lead  partn er:             Östergötland County Administrative Board (SE)

Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Žilinský samosprávny kraj

Ostatní  p artneri  projektu:

Östergötland County Administrative Board SE
Council of Education,Training and Employment of the Region of Murcia ES
Pori Regional Development Agency POSEK Ltd FI
Assembly of European Regions (AER) FR
South-East Regional Authority IE
Junior Achievement Estonia EE
Marshal's Office of Opolskie Region PL

                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                          celkový rozpočet 1 521 199,00 €       ERDF: 1 168 559,25 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                          celkový rozpočet: 73 660,00 €           ERDF: 62 611,00 €

                                                     
Popis  projektu:  Projekt YES je medzinárodným projektom iniciatívy INTERREG IVC 
s 8  partnermi  z ôsmich  krajín  Európy:  Estónsko,  Fínsko,  Francúzsko,  Írsko,  Poľsko, 
Slovensko, Španielsko a Švédsko. Táto iniciatíva pramení z potreby vytvoriť a pracovať 
s novými metódami na preskúmanie regionálnych politík.  YES sa bude preto zaoberať 
procesom  tvorenia  politík  v oblasti  vzdelávacích  systémov,  za  účelom  zvýšenia 
ekonomického rastu.

Ciele  projektu:  Hlavným cieľom projektu je zvýšiť množstvo podnikateľov a európsku 
konkurencieschopnosť, a to vďaka vylepšeným politikám na regionálnej a lokálnej úrovni 
týkajúcich sa integrácie podnikateľského učenia vo vzdelávacom systéme. K tomuto cieľu 
sa  projekt  snaží  dostať  cez  interregionálnu  výmenu  skúseností,  identifikáciu  prekážok 
a príležitostí v jednotlivých regiónoch, vytvorenie akčných plánov a príručky osvedčených 
postupov, a tiež cez vznik Európskej siete pre propagáciu podnikania medzi mládežou. 

O akávan é  výsl e dk y  projektu:č  Najdôležitejším výsledkom budú vylepšené politiky 
v oblasti integrácie podnikania do vzdelávacieho systému. Dlhodobým dopadom projektu 
bude  zvýšenie  množstva  podnikateľov  a SME  v partnerských  regiónoch.  Efektívna 
komunikácia navyše zabezpečí dopad projektu aj mimo partnerov. Vytvorenie európskej 
siete pre propagáciu podnikania medzi mládežou bude viesť k trvalým výsledkom projektu.

         


