V rámci výzvy EÚ Erasmus+ 2015 na
predkladanie projektov; konzorcium 6 organizácií zo šiestich rôznych krajín sa zameriava
na dodanie spôsobilostí mladým ľuďom
prostred- níctvom
podpory, vzdelávania a
orientácie. S finančnou podporou rumunskej
národnej
agentúry
začalo
konzorcium
realizovať projekt COOP for Youth.
Tento projekt je o zdieľaní vedomostí a
skúseností a o tvorbe vhodných pomôcok
predovšetkým
pre začínajúcich mladých
podnikateľov alebo pre nezamestnaných ľudí.

CRFPS Pro-Vocative
www.provocatie.ro

Petra Patrimonia Corsica
www.petrapatrimonia-corse.com

Vyšší územný celok Kocaeli BEUFA
www.kocaeliab.gov.tr

Promedia Cooperativa Sociale
www.promidea.it

Red2Red Consultores, S.L.
www.red2red.net

Agentúra RRI, s.r.o.
www.2ri.sk
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej
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Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a
Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii.

-Undertake an effective dissemination and
exploitation action plan in order to spread the
results at regional and national levels.
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1. Miestny kontext/Prieskum
podnikateľského prostredia
2. Príručka pre začínajúcich podnikateľov
3. Manuál "CAE Co-op" služieb
4. Príručka Samo-hodnotenia
5. Manuál pomôcok pre podnikateľov
- Projekt CO-OP sa zameriava na vytvorenie
nových pomôcok pre zakladanie podnikov
mladými nezamestnanými ľuďmi.
- Partneri sa chcú
učiť
podľa
modelu
podnikania vytvoreného vo Francúzsku a
overeného
na
Slovensku,
prostredníctvom
prenosu modelu “podnikateľskej liahne”. Koncept
prenášaného
systému sa
nazýva "CAE Coopérative d' activité et d' emploi" (Družstvo
činností a zamestnanosti), ktoré existuje vo
Francúzsku a v Belgicku.

Vytváranie podnikateľských kompetencií ľudí
vylúčených zo zamestnanosti, predovšetkým však
mladých ľudí;
- Posilnenie podpory a vytvorenie bezpečnej cesty
pre podnikateľov;
-Zvýšenie
profesionality
organizácií
podporujúcich
podnikateľov
pomocou
spracovania spoločného rámca vzdelávania
(využitie francúzskych a slovenských pomôcok);
- Vytvorenie siete so zapojením organizácií z
oblasti
vzdelávania, ekonomického začleňovania, coachingu a sociálneho podnikania;
-

Podľa Európskej komisie je podnikateľský
duch považovaný za “jednu z kľúčových
kompetencií,
ktorá
môže
stimulovať
konkurencieschopnosť a rast” a prispieť ku
“všeobecnému dobru pre spoločnosť”.
Aj OECD sa nazdáva, že “verejné politiky môžu
prispieť k rastu potenciálu mladých ľudí zakladať
inovatívne podniky a experimentovať s novými
modelmi podnikania”, napríklad prostredníctvom
inkubátorov.

Podnikanie sa osvedčilo za posledné desaťročie
ako výborný prostriedok boja proti nezamestnanosti
mladých ľudí vo všetkých členských štátoch a podľa
štúdie realizovanej OECD tvoria MSP až 75%
novovytvorených pracovných miest. Príspevok
malých podnikov založených mladými ľuďmi je
obzvlášť pozitívny, lebo tvoria takmer 50 % nových
pracovných miest.
Avšak životnosť MSP mladých ľudí je nízka,
len asi 60% z nich prežije tri roky po založení a len
40 % sedem rokov.

V tomto duchu má aj projekt CO-OP ambíciu
byť inovatívnym riešením na problémy, s ktorými sa
stretávajú podnikatelia a dať mladým príležitosť
realizovať ich podnikateľské nápady a poskytnúť im
právne a administratívne rady odborníkov.

