
 

 O čom je tento projekt? 
 

Projekt je zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže z okresu Revúca a Rimavská Sobota v oblasti 
podnikania a sociálneho podnikania, doplnené o jedinečný program regionálneho mentoringu a stáží 
v lokálnych i zahraničných podnikoch. Mladí ľudia z okresu Revúca a Rimavská Sobota sa tak v rámci 
expertných tréningov vedených neformálnou a zážitkovou formou naučia čo podnikanie obnáša a ako vhodne 
sformulovať podnikateľský nápad v súlade s potrebami lokálneho trhu. Následne svoje podnikateľské 
nápady zdokonalia vďaka osobnej podpore v rámci originálneho regionálneho mentoringu a pretavia ich do 
ucelených podnikateľských plánov. Tí najšikovnejší dostanú možnosť absolvovať i profesionálnu stáž doma 
alebo v zahraničí, počas ktorej sa naučia získané vedomosti pretransformovať do praxe a prácou v reálnom 
podniku nadobudnú nenahraditeľné praktické zručnosti a skúsenosti. Najlepšie podnikateľské plány budú 
podporené malými finančnými grantmi. 
 

 Kto bude do projektu zapojený? 
 

-zahraniční (RUM, SLOV) a slovenskí odborníci z oblasti podnikania a sociálneho podnikania 
-úspešní podnikatelia z okresu Revúca a Rimvaská Sobota a zo Slovenska 
-neziskové organizácie z okresu Revúca a Rimvaská Sobota a zo Slovenska 
-samosprávy okresu Revúca a Rimvaská Sobota 
-stredné školy okresu Revúca a Rimvaská Sobota 
-Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca a Rimavská Sobota 
 

 Kedy a kde sa projekt uskutoční? 
 

September 2016 – Júl 2017 v okrese Revúca a okrese Rimavská Sobota 

 

 Koľko mladých ľudí bude do projektu zapojených? 
 

35 mladých ľudí z okresu Revúca a 50 mladých ľudí z okresu Rimavská Sobota 

 
 Predbežný harmonogram projektových aktivít 

 

1. Nábor mladých ľudí a prihlasovanie do projektu 
Kedy: jún až august 2016 
Kde: okres Revúca a okres Rimavská Sobota 
 

2. Úvodná konferencia 
Kedy a kde: 18. až 27. september 2016 (okres Revúca), 11. až 13. október 2016 (okres Rimavská Sobota) 
 
3. Expertný tréning 
Kedy a kde: september 2016 ( okres Revúca), november 2016 až február 2017 (okres Rimavská Sobota) 
 
4. Lokálne prípravné stretnutia s mentormi a samosprávami 
Kedy: október a december 2016  
Kde: okres Revúca 
 

5. Regionálny mentoring 
Kedy a kde: október až december 2016 ( okres Revúca), marec až jún 2017 (okres Rimavská Sobota) 
 

6. Online tréningy – webináre 
Kedy: január až máj 2017 
Kde: oficiálna web stránka projektu 
 

7. Stáže 
Kedy a kde: január až máj 2017 (okres Revúca, okres Rimavská Sobota , Rumunsko, Slovinsko) 
 

8. Záverečná konferencia a vyhlásenie najlepších podnikateľských plánov 
Kedy: júl 2017 
Kde: okres Revúca alebo okres Rimavská Sobota 

 


