
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unlocking the potentials for business and 

social innovation in the Danube Region by 

equipping young people with new 

generation skills - NewGenerationSkills  

(Interreg Danube) 

Budapest Főváros XI. kerület, Újbuda 

Önkormányzata 

Nosilec pogodbe: 

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 

možnosti PRIZMA, Mestna občina Maribor, 

Nowa-training-counselling-

projectmanagement, City of Graz, 

Municipality of Savski venac, Mihajlo Pupin 

Institute, University of Belgrade, North-West 

Regional Development Agency, Municipality of 

Sofia, DEX Innovation Centre, City of Belgrade 

- Local Authority, Corvinus University of 

Budapest Small Business Development Centre. 

Partnerji v projektu: 

2.121.179,78 EUR  (delež Fundacije PRIZMA: 

214.362,55 EUR) 

Vrednost pogodbe: 

januar 2017 – junij 2019 

 

Trajanje pogodbe: 

Ključne aktivnosti projekta: 

• Promocija inovativnosti in družbeno odgovorna podjetništva.  

• Vzpostavitev lokalne družbene inovacijske platforme in povezovanje deležnikov. 

• V mednarodnem sodelovanju razvit dinamični program. 

• Usposabljanje lokalne strokovnjake/svetovalce/mentorje za izvajanje razvitega 
programa.  

• V pilotno izvedbo razvitega programa (testiranje) bo povabljenih več kot 100 
mladih med katerimi bo izbranih 30, ki bodo na podlagi skupnih interesov v 
programu oblikovali  5-7 ekip in razvijali 5-7 družbeno odgovornih podjetniških 
podjemov ter jih realizirali.   

• Zagotovitev vpetosti »družbeno inovacijskega laboratorija« v mednarodne mreže. 

• Zagotovitev trajnosti delovanja »družbeno inovacijskega laboratorija«, kar bo 
pomembno prispevalo k zapolnitvi vrzeli med izobraževanjem in veščinami, ki jih 
mladi potrebujejo za sodoben trg dela. 

 

Več: 

Skozi projektne aktivnosti se je v 

lokalnem okolju nadalje razvijal 

»Laboratorij družbenega 

inoviranja« za mlade ter bil v 

mednarodnem sodelovanju 

nadgrajen z dinamičnimi 

programi, ki so mladim omogočali 

razvoj družbeno odgovornih 

podjetniških idej s potencialom za 

preraščanje v poslovne podjeme 

in ustvarjanje novih delovnih 

mest. Projekt je prispeval k 

ustvarjanju spodbudnega okolja, 

ki bo zmanjševalo »beg 

možganov« ter ustvarjalo pogoje 

za kakovostna delovna mesta, kjer 

bodo mladi lahko izkoristili svoj 

potencial.   

Oblikovanje modela »družbeno 

inovacijskega laboratorija za 

mlade« bo prenosljiv tudi v druga 

okolja tako v Sloveniji kot širše v 

EU in na Balkanu. 

Namen, cilji  

projekta: 

 


