
YOUTH4MEDIA

A Youth4Regions médiaprogram a regionális 
politikára szakosodott újságírók új nemzedékének 
kiképzését támogatja. Arra ösztönzi ezeket az ifjú 
európaiakat, hogy számoljanak be az uniós 
finanszírozású projektekről.

Nagyszerű lehetőség  
a fiatalabb generációk számára
Alább olvasható az első cikk a fiatal újságíróknak szóló YOUTH4MEDIA  
bloggerverseny négy nyertes pályaműve közül.

437 000 fős lakosságával az Anglia északi részén, Nyu-
gat-Yorkshire-ben található Kirklees a 11. legnagyobb 
járás az Egyesült Királyságban. A térség az elmúlt 

10 év során legalább 20 millió font (mintegy 22 millió EUR) 
támogatásban részesült – főként az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból (ERFA), a munkahelyteremtést, innovációt és 
fiatal vállalkozókat célzó projektekhez. 

Az ERFA 1,8 millió fontot fordított Dewsburyben a korábbi 
gázgyár Bretton Business Parkká történő átalakításába, amely 
cserébe mintegy 130 új munkahelyet és számos virágzó új 
vállalkozást teremtett. 

A legnépszerűbb és legsikeresebb projektben a Kirklees 
Ifjú Vállalkozók Központja (KYEC) is részt vett, amelyet részben 
a 2007-2013-as ERFA-programból finanszíroztak. A Huddersfi-
eldi Creative and Media Studio Schoolban létrejött központ 
több mint 4,9 millió font támogatást kapott arra, hogy 
a 14-19 éves tanulók részére biztosítsa a saját vállalkozásuk 
elindításához szükséges készségeket és pénzügyi hátteret. 
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A diákok megtanulták, hogyan kell üzleti tervet készíteni és 
vállalkozást indítani. Az iskola számos „próbakereskedést” is 
tartott, hogy belekóstolhassanak abba, hogyan kell bánni a 
valódi ügyfelekkel és igazi problémákkal. 
A cél az volt, hogy megalapozott üzleti 
tervet készítsenek, amelyet egy üzleti 
szakértőkből álló zsűri elé terjesztenek. Jó 
üzleti tervek esetén lehetőségük volt arra, 
hogy egy 5000 font összegű támogatás-
ban részesüljenek, amelyből üzleti tanács-
adó és mentor segítségével létrehozhatják 
és működtethetik vállalkozásukat. 

A program eddig 67 fiatal vállalkozónak 
segített a Kirklees-régióban vállalkozásuk 
elindításában. Egyikük Zoe Ann, aki a Hud-
dersfield Egyetemen fényképészetet 
tanult, mivel világ életében esküvői fotós 
akart lenni. Még az egyetemen, 18 éves 
korábban hozta létre vállalkozását a KYEC segítségével. 2017-
ben diplomázott, azóta teljes munkaidőben saját cégénél dol-
gozik, felhasználva a programból szerzett tudást és 
támogatást. 

Max Lockwood a yorkshire-i újságok címlapjára került 2015-
ben, amikor üzleti terve támogatásban részesült. A fiatal 
Down-szindrómás vállalkozó az OUR T-SHIRT nevű cégét 
azért indította, hogy felhívja a figyelmet genetikai eredetű 
betegségére. Néhány pólómintán a 21-es kromoszóma kerül 
középpontba, az egyiken például egy zongora billentyűzetének 

Maria Ward-Brennan 21 éves, az Ír Köztársaságban 
található Monaghan megyei Carrickmacrossból szár-
mazik. Jelenleg végzős a Nyugat-Yorkshire-i (Egyesült 

Királyság) Huddersfield Egyetemen, 
újságírást tanul. Az utazást, olvasást 
és a politikát sorolja főbb kedvtelései 
közé, és a jövőben Franciaországban 
szeretne élni.

 Az ERFA Kirklees térségében és az egész 
Egyesült Királyságban segített a munkahelyteremtésben 

és vállalkozások létrehozásában... Azonban a Brexit 
közeledésével vajon mit tartogat a jövő? 
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megjelenítésével, amelyen 20 fekete és 
egy piros billentyű található. A vevők 
saját tervei alapján készült vagy saját 
fotójukkal díszített pólókat is nyomtat. 

Az ERFA Kirklees térségében és az egész 
Egyesült Királyságban segített a munka-

helyteremtésben és vállalkozások létrehozásában, egyedülálló 
lehetőséget kínálva a fiatalabb nemzedékek számára. Azonban 
a Brexit közeledésével vajon mit tartogat a jövő? Mivel 2019 
márciusától nem lesz több uniós finanszírozás, nem egyér-
telmű, hogy honnan kapnak az új vállalkozások támogatást. 

És ki fogja finanszírozni az olyan innovációs lehetőségeket, mint 
amelyeket a KYEC-program tett lehetővé? Úgy tűnik, senki sem 
tudja, hogy mit tartogat a jövő a Kirklees-régió helyi vállalko-
zásai számára, amelyeknek hamarosan uniós finanszírozás 
nélkül kell boldogulniuk. 


