
 

 

Partnerská síť ERA: Poptávka účasti v projektu 

Název projektu Výukové nástroje pro kreativní podnikatele 

Téma projektu  Vedoucí partner, rumunské vzdělávací a rozvojové centrum, 

přichází s projektem navazujícím na jeho předchozí aktivity, 

zejména rozvoj podnikatelských dovedností mládeže. 

 

Vedoucí partner soudí, že není dostatek neformálních 

výukových nástrojů v oblasti zaměstnání a podnikatelských 

dovedností mládeže, proto přichází s předkládaným projektem. 

Projekt se zaměřuje na nové výukové nástroje a cvičení v této 

oblasti. Projekt počítá s vytvořením katalogu těchto výukových 

nástrojů, který se bude hodit všem NNO, které se zabývají 

uplatněním mládeže na trhu práce a podnikáním mládeže.    

 

Hlavní cílem projektu je: 

 na evropské úrovni zvýšit počet neformálních výukových 

nástrojů, které pomohou rozvíjet kreativní schopnosti 

mladých lidí při podnikání 

 

Projektové aktivity (v rámci dlouhodobé spolupráce): 

 týdenní vzdělávací kurz v Rumunsku 

 ověření výukových nástrojů (jejich praktické ověření 

partnery při práci s mládeží) a následné vypracování 

katalogu (který bude obsahovat i praktické zkušenosti 

z ověřování) 

Přínos projektu  Podíl na tvorbě komplexního katalogu zvýší prestiž 

partnerské organizace 

 Výměna zkušeností v oblasti zaměstnávání 

a podnikatelských dovedností mládeže se zahraničními 

partnery 

 Seznámení se výukovými nástroji, které pomohou rozvíjet 

kreativní schopnosti mladých lidí při podnikání 

Kdo může být partnerem  Neziskové/nevládní organizace 

 Veřejné/soukromé subjekty zapojené do práce s mládeží 

 Neformální skupina mládeže 

 Místní/regionální veřejné orgány 

 Organizace operující na evropské úrovni a zapojená do práce 



 

s mládeží 

Role partnera:  Aktivní zapojení a účast na aktivitách projektu (poskytování 

zpětné vazby, vnášení vlastních nápadů a připomínek, výběr 

účastníků, propagace projektu a jeho výstupů + zapojení do 

ověření výukových nástrojů a tvorby katalogu 

 Vybrat 3 účastníky kurzu (1 pracovník 

s mládeží/dobrovolník, 1 mladá osoba/vedoucí mládeže 

a 1 školitel) 

Partneři  Vedoucím partner je z Rumunska, projektu se dále zúčastní 

partnerské NNO z dalších zemí EU. 

Dotační program Mládež v akci 

4.3 Vzdělávání a vytváření sítí spolupráce mezi pracovníky s 

mládeží 

Výše dotace z EU  Granty se pohybují orientačně mezi 3 072 EUR a 40 320 EUR 

 Finanční podpora až 100 % nákladů na přípravu a realizaci 

aktivit setkání, 70 % cestovních výdajů 

Předpokládaná délka projektu Projekt poběží od 20. 1. 2014 do 28. 7. 2014. Termín týdenního 

vzdělávacího kurzu bude upřesněn po dohodě se všemi partnery 

projektu, bude se konat v průběhu května.   

Na co je možné získat dotaci Náklady na přípravu akce, cestovní náhrady, stravné, ubytování 

a propagaci projektu. 

Hlavní výstupy projektu  Týdenní vzdělávací kurz, jehož výstupem budou výukové 

nástroje, které pomohou rozvíjet kreativní schopnosti 

mladých lidí při podnikání 

 Po ověření v praxi bude vytvořen katalog těchto nástrojů 

Termín žádosti  Žádost o grant na projekt lze podávat do 1. 10. 2013, přihlásit se 

vedoucímu partnerovi je nutné do 18. 8. 2013 

Kontaktní osoba PhDr. Tereza Vorlová 

tereza.vorlova@eracr.cz 

+420 603 711 696 
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