
   
   

    
 
 

Sajtóközlemény 
 
Hivatalos statisztikák szerint az európai lakosság 75%-a nem részesül vállalkozói ismeretekre vonatkozó 
képzésben. A klímaváltozás okozta új kihívások, valamint a pandémiás helyzet miatti folyton változó 
piaci környezet lehetőségeket teremtett az új vállalkozások számára, valamint felfedte a már működő 
vállalkozások gyengeségeit.  
 
Szükségszerű, hogy a vállalkozások vezetői és alkalmazottai alkalmazkodjanak az új kihívásokhoz, és 
kihasználják az online tér nyújtotta lehetőségeket, valamint az innováció és a szolgáltatás-alapú 
működés előnyeit. A klímaváltozás miatt különösen fontos szempontokká váltak a fenntarthatóság és 
a helyi cselekvés. 
A digitális átállás során elengedhetetlen, hogy fejlesszük a digitális felkészültséget, ellenálló-
képességet és kapacitásokat. 
 

A RESTART project fő célkitűzése, hogy innovatív képzési rendszert alakítson ki, és hozzájáruljon a 

vállalkozói oktatás és képzés fejlesztéséhez a szakképzés rendszerében, figyelembe véve a 

digitalizáció és a fenntarthatóság szempontjait. 

 

A RESTART projektben olyan innovatív képzés kifejlesztésére törekszünk, amely erősíti a vállalkozói 

szemléletet. Emellett egy átfogó tudásbázist is létrehozunk, hogy segítsük a fenntartható működést a 

jelenlegi gazdasági környezetben. 

 
A RESTART az alábbi célcsoportokra fókuszál: 

1. Kis- és középvállalkozások, különösen a mikrovállalkozások; 

2. Munkavállalók és szakemberek - akiknek alkalmazkodniuk kell a gyorsan változó 

munkakörnyezethez és feladatokhoz – az ő segítésük innovatív és naprakész készségek és 

kompetenciák elsajátításával; 

3. AZ EU szakképzési rendszere, amely rengeteg különböző közoktatási és magán 

képzőintézményből áll, és akik naprakész, releváns képzést szeretnének nyújtani a kis- és 

középvállalkozásoknak, valamint a munkavállalóknak a gyorsan változó piaci környezetben 

4. A vállalkozástámogatási rendszer, amely gyakran még a pandémia előtti üzleti modellekhez 

kötődik, ás szolgáltatásait korszerűsítenie kell. 

 

A projekt négy fontos projekteredmény létrehozását tűzte ki célul: 

1. RESTART nyílt oktatási platform 

2. RESTART innovatív vállalkozási modell 

3. RESTART képzési rendszer 

4. RESTART állásfoglalás és irányelvek 

 

Projektpartnerek: 
 

 Slovak Business Agency, Szlovákia (konzorciumvezető) 
 Comenius University in Bratislava Faculty of management, Szlovákia 

http://www.sbagency.sk/en/slovak-business-agency
https://www.fm.uniba.sk/en


 Science and Technology Park of the University of Rijeka, Horvátország 
 HÉTFA Kutatóintézet, Magyarország 
 Italian Development Partners, Olaszország 
 Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires IHF, Belgium 
 Internet Web Solutions, Spanyolország 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A RESTART időtartama: 2021. november 1. – 2023. október 31. 
 
Kapcsolat:  
Amennyiben kérdése van, érdeklődik a részletek iránt vagy részt venne a projektben, keressen minket 
a következő emailcímen: restarteuproject2021@gmail.com. 
 
Kövessen minket a honlapunkon: www.restartproject.eu vagy a Facebook-oldalunkon. 
 
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A sajtóközleményben megjelentek nem szükségszerűen 
tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 
 
 

http://iuri.uniri.hr/const_func/science-and-technology-park-stepri/
https://hetfa.hu/
https://idpeuropa.com/
https://www.ihfeurope.eu/
https://www.internetwebsolutions.es/home.php
mailto:restarteuproject2021@gmail.com
http://www.restartproject.eu/
https://www.facebook.com/Restart-Project-112136081318399/?ref=page_internal

