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DESK & SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 
Den nyeste analyse af EKS-projektet drøfter 

den aktuelle situation for unge voksne, der 

ikke er i beskæftigelse, i uddannelse eller i 

uddannelse (NEET) i partnerlandene, samt 

de foranstaltninger, der er indført for at 

støtte deres integration på arbejdsmarkedet 

ved at præsentere de huller, der findes i hver 

sammenhæng. Rapporten kombinerer både 

en deskbaseret forskning og de resultater, 

der er indsamlet fra en 

spørgeskemaundersøgelse, med 

målgruppen (261 svar indsamlet). Rapporten 

kombinerer både en deskbaseret forskning 

og de resultater, der er indsamlet fra en 

spørgeskemaundersøgelse med målgruppen 

(261 svar indsamlet). Rapporten 

præsenterer også nuværende god praksis i 

enhver national kontekst, der har vist sig at 

være afgørende for konceptualisering af nye 

innovative løsninger til at skabe en 

iværksætter. 

 

Et hul, der blev identificeret blandt alle de 

involverede EU-partnerlande, er manglen 

på en tilstrækkelig iværksættertankegang 

og en kultiveret iværksætteruddannelse 

blandt unge NEET'er. Alle de allerede 

eksisterende ordninger, og enkelte er 

tilstrækkelige mere end andre, hvilket 

undlader i nogen grad at give en langvarig 

løsning på integrationen af NEET'er i 

uddannelsessektoren samt 

arbejdsmarkedet. Mere inkluderende 

politiske ordninger, der er specifikt 

målrettet unge NEET'er, skal udvikles i 

enhver national kontekst efter 

retningslinjerne til Europa-Kommissionens 

retningslinjer, der støtter dens 

medlemsstater i en vellykket gennemførelse 

af disse planer og bør imødekomme 

målgruppens nuværende behov. 

VÆRDI AF EKS 

”Selvom situationen i 
nogle lande ser ud til at 
være en smule mere 
positiv end i andre, er et 
fælles tema, der dukkede 
op, at der stadig er et hul 
til at bygge bro med 
hensyn til tilgængelig 
støtte og ordninger til at 
øge anvendeligheden af 
NEET'er i hver 
sammenhæng. ” 

EKS-projektet bidrager til at 
bygge bro over denne kløft ved at 
udvikle et online spil baseret på 
de behov, der er identificeret 
gennem skrivebords- og 
spørgeskemaundersøgelsen og 
bruge gamification som et 
innovativt værktøj til at fremme 
unge NEET´ers 'ansættelsesevne 
og forbedre deres færdigheder, 
som kræves i dagens 
iværksætterverden. 

"Kun ved at bruge vores unges 
fulde kapacitet til at udvikle 
innovative iværksætterideer, 
vil vi med succes bygge de 
konkurrencedygtige og 
bæredygtige byer og samfund i 
vores fremtidige globale 
samfund." 

Du kan få adgang til den fulde  



 

 

sammenlignende rapport på 

projektets websted. 
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FØLG OS: 

Facebook: https://www.facebook.com/EKS.Project/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/entrepreeurship-is-the-key-to-
success/?viewAsMember=true 

Projektets websted: https://eks.erasmus.site/ 
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