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Projekt neve: Start Up Competition + Development of Entrepreneurial Competences in Vocational 

Schools of the Border Region 

Projekt rövidítése: STARTUP+ SKHU 

Főkoordinátor:  

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány, Magyarország 

Partnerek: 

TANDEM, n.o., Komárom, Szlovákia 

Interregio Forum Egyesület, Budapest, Magyarország 



 

A projekt leírása 

A vállalkozói potenciál a szlovák-magyar határmenti régióban messzemenőleg kiaknázatlan. Bár a 

fővárosokban és az egyetemi városokban a közelmúltban számos startup kezdeményezés látott 

napvilágot, ezek elsősorban egyetemi hallgatókra és fiatal szakemberekre összpontosítanak. Eközben 

a vidéken élő, alacsonyabb képzettségű fiataloknak jóval kevesebb lehetőségük adódik arra, hogy 

innovációkat, vagy vállalkozói ismereteket ismerjenek meg, esetleg csatlakozzanak egy feltörekvő 

startup kezdeményezéshez. A projektben résztvevő partnerek eddigi tapasztalatai kivétel nélkül azt 

mutatják, hogy a szakiskolákba járó fiatalok jelentős innovációs, startup potenciállal rendelkeznek, 

amelyek a megfelelő gyakorlati oktatási projektekkel sikeresen felszínre hozhatók. 

 

A projekt célja egy nemzetközi virtuális startup verseny megszervezése a felső tagozatos szakiskolás 

diákok számára, ahol az általunk kiképzett mentorok – azaz a projektbe bevont tanárok – egy 

speciális blended learning módszertan alkalmazásával egy olyan digitális platformon oktatják a 

diákokat, ahol a diákoknak lehetőségük van egymás munkájának az értékelésére. 

A projektbe 2x18 mentort vonunk be legalább 2x6 intézményből, egy 2x6 hetes blended learning 

tanfolyamra, amelyet legalább 300 diák bevonásával tartunk. A tervezett angol nyelvű versenyen a 

szakképzési módszertant kívánjuk összedolgozni az induló startup ökoszisztéma szellemével. 

A projekt honlapja: https://startup-plus.eu/  

 

A TANDEM, n. o.  egy fejlesztő és képző nonprofit szervezet, amely 2009 augusztusában 

alakult. A TANDEM megnevezés egy mozaikszó. Minden betű egy-egy általunk képviselt értéknek 

felel meg: 

T mint TUDATOS 

A mint ALTERNATÍV 

N mint NEM FORMÁLIS 

D mint DINAMIKUS 

E mint EMBERKÖZPONTÚ 

M mint MEGERŐSÍTŐ 

Ezen értékek mentén tartunk egyéni és csoportos fejlesztéseket különböző témákban és különböző 

célcsoportoknak.  

 

Web: http://tandemno.sk  
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Partnerek 

Interregió Fórum Egyesület 

Az Interregió Fórum Egyesület már több tucat hasonló tematikájú nemzetközi projektet valósított 

meg sikeresen. Egyesületünk a korábbi projektek eredményeire és tapasztalataira alapozva a projekt 

számára nélkülözhetetlen digitális infrastruktúrát, e-learning módszertant és speciális szakmai tudást 

biztosítja a projekt sikerességéhez.  

Web: http://interregioforum.hu  

Kontakt: Dr. Szinek János, szinekjanos@gmail.com 

 

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány 

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány főtevékenységként a Deák-iskola nevelő-

oktató munkáját támogatja. Vállalt feladatai szerint segíti az iskola gyakorlati képzését, annak 

folyamatos megújítását. Nagy hangsúlyt fektet a diákok személyiségfejlesztésére, kompetenciáik 

fejlesztésére. Évek óta részt vesz az iskola által rendezett versenyek szervezésében, külföldi 

kapcsolatok bővítésében. Szintén fontos küldetése, hogy elősegítse az iskola tanárainak szakmai 

megújulását, konferenciákon, workshopokon való részvételét. 

Web: http://www.deakgyor.hu/index.php/alapitvany  

Kontakt: Zimborás Ágnes, zimborasagnes@gmail.com 

 

Biztosak vagyunk benne, hogy a szlovák és a magyar partnerekkel közösen munkálkodva és együtt 

gondolkodva társadalmilag is hasznos és innovatív szellemi termékek létrehozásával aktívan 

hozzájárulunk a határon átnyúló együttműködéshez. 

 

Kontakt: 

Péter Urbán – TANDEM, n.o 

Mobil: 00421907 509 619 

E-mail: urban.peter@tandemno.sk 

 

A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül valósul 

meg. A projekt kódja: SKHU/1902/4.1/105 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. A projekt időtartama: 2020. október 1. – 2022. január 31. 

 

A TANDEM, n.o. költségvetése: 76 040,00 EUR 
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A TANDEM, n.o. ERFA támogatása: 64 634,00 EUR 

A TANDEM, n.o. állami támogatása: 7 604,00 EUR 

A TANDEM, n.o. önköltsége: 3 802,00 EUR 

 


