
 

 

 
,,Segítség a különleges bánást igénylő rétegeknek!”  

HUSK 0901/1. 6. 2/0231 
Programzáró rendezvény 

 
Újból zárul a vállalkozókat támogató projekt a Neumannban. Pontosabban ismét lezárul egy sikeres 
pályázat az iskolában, melynek során a 45 év felettiek és a hölgyek vállalkozóvá válását, 
munkaerőpiacra való visszakerülését segítették. A kezdeményezés nem új keletű a Neumannban, 
már több, mint tíz éve zajlik a vállalkozók támogatása. Az iskola külön figyelmet fordít a használható, 
újszerű vállalkozói ismeretek átadásra a felnőttek és a diákok részére is.  
Az iskola fontosnak tartja a vállalkozói kultúra terjesztését, a vállalkozói ismeretek átadását a 
felnőttek körében. Korábbi tapasztalat volt, hogy sokan a megfelelő szakmai ismeretek és alapos 
tervezés nélkül vágnak bele, gyakran kényszerből egy vállalkozás alapításába. Ehhez kíván segítséget 
nyújtani az iskola, felhívva a figyelmet arra, hogy egy életképes vállalkozás alapításához, 
működtetéséhez milyen fontos az üzleti tervezés. 
 
Több pályázati forrás felkutatása lehetővé tette, hogy az elmúlt években folyamatossá váljon a 
vállalkozó válás támogatása. Jelenlegi projektje a Magyar –Szlovák Határon átnyúló együttműködési 
program keretében (HUSK 0901/1. 6. 2/0231) valósult meg. 
Ennek során a hölgyek és 45 év felettiek számára szerveztek tréningeket, tanácsadásokat a 
vállalkozás indításához, működtetéséhez. A részt vevőket bevezették  az üzleti kommunikáció és 
marketing világába, internet használattal kapcsolatos ismereteket sajátítottak el, üzleti tervvel 
foglalkozhattak. 
Azok számára, akik már konkrét ötlettel rendelkeztek, és vállalkozás indítását tervezték, vagy a már 
működő vállalkozásukat fejlesztették tovább személyes tanácsadó állt rendelkezésre, akivel konkrét 
problémájukat vitathatták meg. 
 
A programokon történő részvétel teljesen ingyenes volt, szép számú érdeklődés övezte.  
 
December végén zárult a projekt. Ehhez kapcsolódóan záró konferenciát szerveztek a programban 
részt vevő partnerek. A rendezvényen Kolman Miklós ismertette a projekt elmeit, eredményeit, Dr. 
Sipos Mihály, a Neumann Középiskola igazgatója pedig beszámolt az iskola vállalkozók támogatására 
irányuló programjairól.  
 
A konferencián részt vevők további hasznos információkhoz jutottak, s megtudhatták, milyen további 
lehetőségek vannak a program zárása után is. A Munkaügyi Központ Egri kirendeltségének vezetője 
elmondta, a központban milyen támogatási formák vehetők igénybe a vállalkozóvá váláshoz, a 
Vállalkozói Központjának ügyvezetője pedig pályázati lehetőségekről tájékoztatta az érdeklődőket. 
 
 

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 

 

 

 


