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Zagreb, 03.07.2019. 

COMUNICAT DE PRESĂ 

ȘOMAJUL ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN MEDIUL RURAL din UE ESTE ÎNCĂ LA 

COTE ALARMANTE; O NOUĂ ABORDARE ESTE INIȚIATĂ: 

PROIECTUL “RAISE YOUTH” A FOST LANSAT LA ZAGREB, ÎN CROAȚIA 

Lansarea proiectului “RAISE Youth” a avut loc pe 3 iulie 2019, la Sheraton Hotel în Zagreb, 

Croația. Sub denumirea completă “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și 

sustenabil pentru tineri”1, proiectul este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

intermediul Granturilor Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului 

de ocupare al tinerilor, având o valoare de 3.1 milioane de euro. Durata proiectului este de 40 de 

luni, fiind planificat a se finaliza pe 31 decembrie 2021. Printr-un proces de inovație socială, RAISE va 

aborda piața muncii inexistentă pentru tinerii NEET2 din zone rurale depopulate. Aceasta presupune 

crearea unei sinergii între agricultura durabilă, turismul și tehnologiile digitale, prin antreprenoriat, 

inițiind un "model RAISE" de auto-angajare în Croația, Bulgaria, România și Spania pentru 2000 

NEETS!. În Croația RAISE se va concentra pe județul Lika-Senj, județul cu cea mai mare rată a tinerilor 

NEET din țară! 

În cadrul sesiunii de deschidere au susținut prezentări Velimir Žunac, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului pentru Dezvoltare Regională și Fonduri Europene din Croația, Karlo Starčević, 

Primar al orașului Gospid, unul din partenerii proiectului și Maja Dodić, reprezentant al Ambasadei 

Regale Norvegiene din Zagreb. În continuare Mary Ann Rukavina Cipetić, coordonatoarea proiectului 

(GTF – Initiative for Sustainable Growth) a prezentat proiectul, menționând că “Ponderea tineretului 

rural NEETS este între 20% și 35% în cele 4 țări partenere, ceea ce face intervenția proiectului ca fiind 

mai mult decât necesară”. 

Cu această ocazie H. E. Astrid Versto, Ambasadoarea Regatului Norvegiei în Croația, a 

afirmat: “Fondul pentru Angajarea Tinerilor a fost creat pentru a fi identificate și testate noi 

modalități de a crea locuri de muncă pentru tinerii din Europa. Avem mari așteptări de la proiectul 

RAISE Youth, atât în Croația cât și ca sursă de inspirație pentru alte țări. Proiectul a fost selectat dintr-

un număr de 300 de proiecte de pe tot continentul. Din cele 27 de proiecte pe care le-am selectat 

pentru finanțare, 7 dintre ele implică organizații croate. Este un real succes iar Croația trebuie să fie 

mândră pentru aplicanții săi!” 

 

Mai multe informații despre proiect puteți afla contactând-o pe Mary Ann Rukavina Cipetić, 

maryann@gtf.hr, 091 575 5562 sau vizitând GTF – ISG, și, pentru a afla mai multe despre Fond, vă 

rugăm să accesați www.eeagrants.org. 

                                                           
1
RAISE Youth - Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth (eng.) 

2
NEET – nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare 
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