Maribor, 30. 8. 2018
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO V MEDIJIH
Uspešno mariborsko podjetniško podporno okolje so si ogledali predstavniki iz Srbije in Madžarske
Mariborska razvojna agencija je v okviru transnacionalnega projekta YOUMIG 28. in 29. avgusta 2018
gostila projektne partnerje iz Kaniže.
Mladi ljudje se selijo ter tako šolajo in zaposlijo izven svoje države. Tako ni nenavadno, če v Gradcu v
Avstriji srečamo Mariborčana ali v Mariboru dekle iz Szegeda. Vendar pa selitve ljudi predstavljajo
izzive, ne le za mlade, ki se selijo (zaradi študija, družine, zaposlitve), temveč tudi za mesta, kamor se
priselijo. Projekt YOUMIG je namenjen prepoznavanju teh izzivov in iskanju načinov, kako jih
premostiti. V projektu sodeluje šestnajst partnerjev iz osmih držav (tako članic EU kakor tretjih
držav), med katerimi so projektni partnerji, ki predstavljajo občino Kanjiža (na srbsko-madžarski meji)
in predstavnik Centralnega madžarskega statističnega urada (vodilni partner projekta) prišli na
študijski obisk v Maribor.
Tekom dvodnevnega obiska je bilo prikazano, kako se v okviru projekta krepijo institucionalne
zmogljivosti in spodbuja sodelovanje za obvladovanje vplivov transnacionalnih migracij mladih.
Predstavitve so se udeležili tudi deležniki s področja upravljanja z migracijami, in sicer predstavniki UE
Maribor, ZRSZ in ZRC SAZU.
MRA je ob sodelovanju z zunanjim strokovnjakom pripravila spletni portal http://lifehackmaribor.si,
ki podaja informacije, koristne tako za tujce kot za domačine. Poseben del je namenjen tudi mladim,
ki se odločijo, da bodo iz Maribora odšli v tujino. V tem delu spletnega portala so tako opisani
postopki, ki jih je potrebno izvesti pred odhodom, a jih le malo ljudi pozna. Tako projektni partnerji
kot deležniki so prepričani, da je vsebina portala kakovostna in potrebna, hkrati pa tudi zelo
pregledna in logično predstavljena.
Drugi izziv, s katerim se srečuje vedno več mladih, pa je zaposlitev. Ker se na območju Maribora že
vrsto let uspešno izvajajo programi, ki podpirajo mlade pri vstopu na podjetniško pot, so bili prav ti
posebej zanimivi partnerjem iz Kanjiže. Tako so spoznali delovanje programa Podjetno v svet
podjetništva ter program spodbujanja mladih v okviru Coworking Maribor. Seznanili so se z
delovanjem Štajerskega tehnološkega parka, ki nudi podporo številnim podjetnikom. Prav tako pa so
spoznali SPOT točko, ki deluje pod okriljem MGRT, in v okviru katere se izvaja svetovanje in podpora
podjetjem. V SPOT točki ob MRA sodelujejo še Štajerska gospodarska zbornica, Območna obrtno
podjetniška zbornica Maribor, ZRS Bistra Ptuj ter RIC Slovenska Bistrica.
Žal prekratek študijski obisk, v okviru katerega smo partnerjem uspeli prikazati le del aktivnosti, s
katerimi v Mariboru spodbujamo mlade na področju podjetništva, se je uspešno zaključil z napotki,
kako naj se občina Kanjiža loti vzpostavitve lokalnega sodelovalnega prostora.
Kontakt za dodatna novinarska vprašanja:
mag. Borut Jurišić, 040 852 313

