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Partneři

Vedoucím partnerem projektu je Evropská rozvojová
agentura, s.r.o.
Další partneři:
• Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. (CZ) – organizace
napomáhající růstu evropských regionů, mezinárodní
spolupráci a vzdělávání
• National Association of Municipal Clerks in Bulgaria (BG)
– bulharská nezisková organizace propojující bulharské
úředníky pracující v městských a regionálních úřadech v
Bulharsku.
• CNIPA PUGLIA (IT) – italská nezisková organizace
podporující zaměstnanost lidí ohrožených sociálním nebo
kulturním vyloučením
• ONECO CONSULTING SL (ES) – španělská konzultační
firma
• INSTYTUT DLE ZJEDNOCZONEJ EUROPY (PL) – polská
nezisková organizace

Datum zahájení

01.08.2015

Datum ukončení

31.01.2017

Cíle projektu

Projekt je zaměřuje na podporu zaměstnanosti mladých
lidí. Cílem projektu je zvýšit povědomí o evropských
programech a nástrojích, které mohou pomoci mladým
lidem s hledáním práce a začleněním do pracovního trhu.

Aktivity a metody použité v
průběhu projektu

V průběhu projektu partneři vytvoří vzdělávací program,
který bude zahrnovat následující témata:
• Právní základ pro evropský prostor vzdělávání
• Pracovní mobilita v EU
• Evropské nástroje pro uznávání dovedností a kvalifikací
• Dostupné programy financování
• Otevřené vzdělávací zdroje

Výstupy projektu

Projekt bude mít tři hlavní výstupy:
1. Průvodce pro mladé nezaměstnané – příručka pro
zájemce o práci, kteří chtějí zvýšit svou šanci najít
zaměstnání
2. Příručka pro lektory a pracovní listy – příručka
určená pro instituce pracující s mladými nezaměstnanými
(neziskové organizace, školy, pracovní úřady či veřejnou
správu)
3. Internetová stránka projektu – webová stránka, kde
bude možné stažení všech výstupů projektu

Financování projektu

Projekt je financován z programu Erasmus+ Klíčová
aktivita 2 – Strategické partnerství v oblasti dalšího
vzdělávání.
Celkem bylo na projekt alokováno 110 000 EUR. Výpočet
grantu proběhl ve formě paušálních částek určených na
management, mezinárodní setkání, mzdy na tvorbu
zásadních výstupů aj.

Český příjemce dotace

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. a Institut pro
regionální rozvoj, o.p.s.

Role českého partnera a
zhodnocení realizace

Koordinátorem projektu je Evropská rozvojová agentura
se sídlem v Praze. Aktivity se zapojením cílové skupiny
budou probíhat na bruntálsku a realizovat je bude Institut
pro regionální rozvoj, který ve městě Bruntál provozuje
středisko Europe Direct.

Více informací

Více informací najdete na webu ERA zde.

