
 

 

 

Informacinis projekto enterprise+ renginys  

 

2015 m. balandžio mėn. 20-21 dienomis Vilniuje informacinio renginio metu Lietuvos švietimo 
institucijų, darbo biržos, prekybos ir pramonės rūmų, kitų suinteresuotų šalių atstovams buvo 
pristatytas naujas projektas „enterprise+ - Innovative Potential Meets Experience“, kurį inicijavo 
Vokietijoje esančio Rūro universiteto Bochume (RUB) užimtumo mokslų instituto atstovai.   

Kad būtų padarytas indėlis į jaunimo nedarbo Europoje mažinimą, Rūro universiteto Bochume 
(RUB) užimtumo mokslų profesoriai kartu su ekonomikos ekspertais iš Duisburgo-Eseno 
universiteto nori taikyti tokį metodą: patyrę vadovai turėtų ugdyti jaunuolių iš Graikijos, 
Ispanijos, Lietuvos, Vengrijos bei Bulgarijos verslumą. Su šio metodo įgyvendinimu projektui 
„enterprise+ - Innovative Potential Meets Experience“ yra skirta 450.000 eurų iš Erasmus+ 
programos, o projekto koordinatoriumi paskirtas dr. Martin Kröll iš RUB užimtumo mokslų 
instituto. 
 
Projektas skirtas jaunimui nuo 15 iki 25 metų. Tam tikslui mokslininkai bendradarbiauja su 
mokyklomis ir darbo biržomis iš penkių projekte dalyvaujančių šalių. "Grįžtamųjų pokalbių dėka 
mes labai anksti skatiname jaunimo verslumo kompetenciją. Šiai potencialo analizei mes 
naudojame „Losleger“ projekto metodą, kurio pagalba nustatome ir atskleidžiame jaunų žmonių 
stipriąsias puses"- sako dr. Thomas Retzmann, Duisburgo-Eseno universiteto ekonomikos 
mokslų ir didaktikos katedros profesorius. Be to, būsimieji jaunieji verslininkai gauna sertifikatą, 
kuris patvirtina jų rezultatus. Norėdami gauti pradinį kapitalą įmonės steigimui, potencialūs 
įmonių steigėjai gali pateikti šį sertifikatą tokioms institucijoms kaip bankai, rizikos kapitalo 
fondai ar viešojo finansavimo agentūros.  
 
Jaunuosius projekto enterprise+ dalyvius konsultuos patyrę vadovai, kurų profesinės žinios ir 
gyvenimiška patirtis padės jaunimui atrasti, plėtoti bei stiprinti asmeninį verslumo potencialą. 
„Mes tikimės, kad patirties mainai tarp jauno ir patyrusio bus naudingi abiems pusėms. Mūsų 
tikslas - paraginti partnerius dalyvaujančiose valstybėse inicijuoti projektus ir skatinti tokį 
keitimąsi patirtimi“, sako Martin Kröll. Remiantis projekto metu sukauptomis žiniomis, kai 
kuriose šalyje bus išvystyti savarankiško mokymosi moduliai. 
 
enterprise+ projekto metu Bochumo užimtumo mokslų tyrėjai bendradarbiaus su partneriais iš 
Vokietijos, Ispanijos, Lietuvos, Vengrijos ir Bulgarijos. Vokietijoje organizacija „Alt hilft Jung 
NRW e.V.“ (liet. Šiaurės Reino-Vestfalijos asociacija „Patyręs padeda jaunam“) kartu su 
Duisburgo-Eseno universiteto ekonomikos mokslų ir didaktikos katedra projekto metu dirbs prie 
kompetencijų analizės.  
Partneriai Graikijoje yra Kretos technologijų parkas, kuris priklauso didžiausiam Graikijos 



 

 

mokslinių tyrimų institutui FORTH, ir įmonių konsultavimo firma „eniochos.CONSULTING“; 
Ispanijoje - Europos įmonių inovacijų ir verslumo centras; Vengrijoje ir Bulgarijoje - Prekybos,  
pramonės ir amatų rūmai; Lietuvoje - Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje (AHK). enterprise+ projekto vertintojai  įvertino gerai, atsižvelgdami į tai, 
kad jo metu bus įtraukti dalyviai iš visų šalių partnerių ir sukurtos bei įgyvendintos priemonės 
regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.  
 
Toliau Lietuvoje seks dalyvaujančių švietimo institucijų atranka  bei stabėtojų ir mentorių 
mokymai. 
 
Daugiau informacijos apie projektą: www.enterpriseplusproject.eu. 

 
                  


