
Startup Academy-Felhívás fiatal innovátoroknak! 
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Mi a StartUp Academy projekt? 

A StartUp Akadémia egy két éves Erasmus+ program keretében megvalósuló projekt. A StartUp Akadémia projekt célja egy 

támogató környezet kifejlesztése, tesztelése és megvalósítása azon munkanélküli fiatalok számára, akik vállalkozói ötletekkel 

rendelkeznek, kiemelten azokra, akik olyan távoli régiókban élnek, ahol az oktatás, a tréningek és az erőforrások 

igénybevételének lehetőségei korlátozottak.  

Fenti célok elérése érdekében egy innovatív, vállalkozói tréning anyag és került kifejlesztésre és kurzus kerül megvalósításra 

2018-ban.  

 

A tréning első része egy online tréning, mely 2018. február 12-én indul.  
 

Fejleszd ki új üzleti ötletedet 

 

Ha 18-35 év közötti fiatal (esetleg munkanélküli) vagy és van egy nagyszerű ötleted – mely pl. valamelyik Európai 

Uniós problémára nyújt megoldást – de nem tudod, miként valósítsd meg, ez a tréning neked szól!  

A tréningen 7 modulon keresztül ismerkedhetsz meg az üzleti élethez kapcsolódó fontos alapkészségekkel és 

kompetenciákkal: 

1. Kommunikációs technikák és az angol nyelvi készség fejlesztése  

2. Könyvelési és pénzügyi menedzsment 

3. Business management 

4. Sales and marketing 

5. Közgazdasági alapismeretek 

6. ICT and digitális technikák az üzleti életben (Microsoft office, google dokumentum, doodle, Prezi, video 

konferencia,stb.) 

7. Marketing analízis– piaci körülmények, elemzések és versenytárs-elemzés 

 

Az online modul a fiókregisztráció után itt érhető el:  

http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-training-on-entrepreneurial-skills 

 

Ez az online tréning egy kiváló lehetőség számodra arra, hogy részt vehess a tréning második részén, mely egy 

5 napos Hackathon tréning és verseny lesz Nagykanizsán, Magyarországon 2018. április 16-20-a között.  

 

Mit kell tenned?  

 

Végezd el az online tréninget majd oszd meg a StartUp Academy projekt csapatával üzleti ötletedet 2018. március 

15-ig.   

 

Kiválasztási folyamat 

 

A beérkezett pályázatokat egy szakmai zsűri értékeli, majd országonként 8 résztvevő kerül kiválasztása 2018. 

március 31-ig, aki saját üzleti ötletével elutazhat a Hackathon eseményre.  

 

Költségek 

 

A képzést mind az első, mind pedig a második része ingyenes. A jegyek és a szállás költsége a projektből kerül 

finanszírozásra.  

 

Ahhoz, hogy csatlakozni tudj: itt regisztrálj  

 

Még több információ a weboldalon: www.startupacademyproject.eu  

E-mail címünk: startupacademyproject@gmail.com 

http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-training-on-entrepreneurial-skills
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6XqYT0KFgkzgSRiXffjCoOKRCBcaRtKKbPLFv-mHIOvG92w/viewform
http://www.startupacademyproject.eu/

