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Prosjektets oppstart 
 

November 2018 var starten på en reise; en felles innsats 

fordelt på 12 ulike partnere fra 4 europeiske middelhavsland 

fikk finansiering fra “EEA and Norway Grants” for å 

undersøke kjennetegn ved ungdomsarbeidsledighet og for å 

utforske bærekraftige løsninger på dette problemet. 

Prosjektet har tittelen «En plass for de unge i europeiske 

Middelhavsland. Elastisk og delingsøkonomier for NEETs» 

(“A place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing 

Economy for NEETs”) Prosjektets korttittel er YOUTHShare 

og kombinerer en dybdeanalyse av dagens arbeidsledighet 

med piloter av tilpassede tiltak. Prosjektets hovedmål er å 

utvikle et paradigme for hvordan bærekraftige jobber kan 

skapes i vanskeligstilte regioner, til nytte for politikkutformere, lokale myndigheter, virksomheter og private og 

offentlige interessenter. 

Mange av regionene i Sør-Europa er blant de som ble hardest rammet av den økonomiske krisen. Men 

arbeidsledigheten i disse regionene ble ikke bare påvirket av økonomiske nedgangstider. Arbeidsledighet er nærmest 

å regne som et strukturelt trekk ved regioner som Sentral- og Nord Hellas, Sør-Italia, Kypros og deler av Spania.  

Blant de arbeidsledige i disse regionene utgjør de som hverken er i arbeid, utdanning eller opplæring (NEETs), og da 

særlig aldersgruppen mellom 25 og 29 år, en gruppe med store økonomiske og sosiale utfordringer. I tillegg så er den 

spesielle geografien i disse regionene en “dødelig miks”. På den ene siden, så er disse utsatte regionene 

inngangsporten til Europa for en sammensatt strøm av migranter. På den andre siden, så utgjør isolerte øysamfunn 

og fjellområder et miljømessig og fysisk hinder for mobilitet, kommunikasjon og ressurshåndtering.   

YOUTHShare prosjektets målsetning er å håndtere disse problemene gjennom sosial innovasjon. Den økonomiske 

krisen har ikke bare skapt problemer, men har også avdekket bærekraftige økonomiske sektorer som lokalt jordbruk, 

avfallshåndtering og resirkulering, og turisme. Ved å bygge videre på denne kunnskapen og koble den med 

transnasjonalt samarbeid og koordinerte initiativer, så vil YOUTHShare prosjektet utvikle nye, og empirisk-baserte 

løsninger innenfor:  

• Opplæring og arbeidstrening (til kvinner og migranter i NEET gruppen) innenfor lokale, bærekraftige sektorer 

• Utvikle tiltak for å forbedre NEET gruppen sine arbeidsmuligheter innenfor sosialt entreprenørskap og 

plattformøkonomi  

• Utvikle strategier og samarbeid for å få til varig arbeidsmarkedsdeltagelse for NEET gruppen, ved å involvere 

interessenter, forskere og arbeidssentre  

YOUTHShare vil anvende en helhetlig metode som strekker seg fra det lokale til det globale, og tilbake igjen. Den vil 

mobilisere bærekraftige lokale nisjer, og koble disse med tilpasninger og god praksis. YOUTHShare prosjektets  



 

 

 

intervensjoner vil øke NEET gruppens potensiale i det lokale arbeidsmarkedet gjennom delingsøkonomi og 

bærekraftige økonomiske løsninger.  

YOUTHShare prosjektet er implementer gjennom et konsortium av 12 ulike partnere fra tre ulike typer av aktører med 

støtte fra en ekspertpartner.: 

Universiteter- og forskningsorganisasjoner 

 

University of the Aegean, Hellas – Prosjektleder 

 

Neapolis University Pafos, Kypros 
 

 

Catholic University of Murcia, Spania 

 

Sistema Turismo, Italia 
 

Opplæring- og konsulentorganisasjoner 

 

Network of Employment and Social Care, Hellas 

 

Centre for the Advancement of Research and Development in Educational 
Technology, Kypros 

 

GAL La Cittadella del Sapere, Italia 

 

Educational association for integration and equality, Spania 

Sosiale entreprenører og bedriftsnettverk 

 

Social Cooperatives’ Network of Central Macedonia, Hellas 

 

Cyprus Authority for Cooperative Societies, Kypros 

 

Territorial Association Communita Montana Alto Bassento, Italia 

Ekspertpartner 

 
Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Norge 

http://www.cardet.org/
http://www.cardet.org/
http://www.lacittadelladelsapere.it/wp/
https://asociacionintegracion.wordpress.com/
http://diktyokoinsepkm.blogspot.gr/
http://www.cssda.gov.cy/
https://www.altobasento.web.it/
https://www.fafo.no/index.php/


 

 

 

EEA and Norway Grants 
 

Prosjektet “En plass for de unge i europeiske Middelhavsland: Elastisk og delingsøkonomier for NEETs» (YOUTHShare) 

er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom “EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment”. 

Prosjektet har en budsjettramme på 2 125 185 euro, noe som dekker 84,48 prosent av prosjektkostnadene. 

“EEA and Norway Grants” er et fond som representerer Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til et grønt, 

konkurransedyktig og inkluderende Europa. 

Fondet har to overordnede formål: å redusere økonomiske og geografiske forskjeller i Europa, og å styrke det bilaterale 

forholdet mellom donor landene og 15 EU land i Sentral- og Sør-Europa og i Baltikum. De tre donorlandene har et tett 

samarbeid med den Europeiske Unionen gjennom EØS-samarbeidet. Donorlandene har i perioden 1994 til 2014 stilt 

3,3 milliarder euro til rådighet gjennom ulike stipendordninger.   

For perioden 2014-2021 er “EEA and Norway Grants” på 2,8 milliarder euro. Følgende områder er prioritert for 

perioden: 

#1 Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranse 

#2 Sosial inkludering, unges yrkesdeltagelse og fattigdomsbekjempelse 

#3 Miljø, energi, klimaendringer og lav-karbon økonomi 

#4 Kultur, sivilsamfunn, bærekraftig styring og grunnleggende rettigheter 

#5 Rettssamfunn og sivilstat 

Kriteriene for å kunne motta stipend er de same som for “European Union Cohesion Fund” som retter seg mot 

medlemsland hvor brutto nasjonalinntekt (BNI) per innbygger er mindre enn 90 prosent av gjennomsnittet i EU. 

“EEA and Norway Grants” består av to ulike finansieringskilder. “EEA Grants” er finansiert i fellesskap av Island, 

Liechtenstein og Norge, hvor hvert land bidrar ut fra størrelsen på brutto nasjonalprodukt (BNP). “Norway Grants” er 

finansiert kun av Norge. 

Ved slutten av forrige finansieringsperiode (2009-2014) så hadde “EEA and Norway Grants” støttet 7 075 prosjekter 

hvorav 88 prosent av de fullførte prosjektene hadde hatt positive effekter og ville sannsynligvis bli videreført etter 

finansieringsperioden var over. 



 

 

Forskningstema 

Sosialt entreprenørskap og korporasjoner 
 

En av aksene til YOUTHShare prosjektet for integrering av unge NEETs i arbeidsmarkedet er sosialt entreprenørskap.  

Sosialt entreprenørskap er ikke et nytt begrep eller en ny forretningsmodell. Det har utviklet seg gjennom historien i 

parallell med standard forretningsmodeller. Det som kjennetegner virksomheter bygget på sosialt entreprenørskap er 

et sett med felles verdier:  

# Individet først og sosialt arbeid framfor profitt 

Den viktigste ressursen til disse virksomhetene er medlemmene og 

de ansatte. Hele virksomheten dreier seg om velstand i bytte for 

kapital, så lenge et slikt bytteforhold er bærekraftig. 

# Frivillig og åpent medlemskap 

Sosiale entreprenører er per definisjon åpne for nye medlemmer. 

Siden human kapital vektlegges sterkere enn andre kapitalressurser, 

så er vekst i disse virksomhetene målt i utvidelsen av humankapital.  

# Demokratisk styresett 

En nødvendig forutsetning for et åpent medlemskap er et 

demokratisk styresett. Regelen om at “en andel er lik en stemme” sammen med det faktum at en person kan bare eie 

en andel, fører til en inkluderende og deltagende politikk i driften av virksomheten. 

# Sammenfall mellom medlemmenes interesser og fellesskapets beste 

Hensikten til den sosiale entreprenøren eller korporasjonen er å dekke felles og sosiale behov på en bærekraftig måte; 

både i økonomisk, sosial og miljømessig forstand. Uten behov for sponsorer eller subsidier, så bidrar sosiale 

entreprenører eller korporasjonen med et produkt eller en tjeneste som er å betrakte som viktig for brukerne som 

betaler for produktet eller tjenesten. 

# Følger prinsippene for solidaritet og ansvar 

Det at sosiale entreprenører på den ene siden forvalter fellesskapets interesser og på den andre siden har ansatte som 

samtidig er aksjonærer gir næring til verdiene om solidaritet mellom organisasjonens medlemmer og felles 

ansvarsfølelse for virksomheten. 

# Autonom ledelse og uavhengighet fra offentlige myndigheter 

Som et ovenfra og ned tiltak så har sosiale entreprenører et behov for å være uavhengige fra offentlige myndigheter 

for å imøtekomme virksomhetens interesser på best mulig måte. Sosiale entreprenører erstatter ikke staten og de 

søker heller ikke profitt og akkumulering av kapitla. De representerer frigjøring fra både offentlig og privat 

intervensjon. 

# Reinvestering at profitten til bærekraftig utvikling 

Det mest avgjørende kjennetegnet for sosiale entreprenører er den kontinuerlige re-investeringen av profitt til fordel 

for å utvikle organisasjonen. Dette muliggjør bærekraftig vekst, velstand for mennesker og ivaretagelse av 

fellesskapets interesser.  

Ved å følge disse prinsippene blir en virksomhet til en sosial entreprenør. Kooperativer, ideelle organisasjoner, 

stiftelser, sosiale entreprenører, «mutuals», medlemsorganisasjoner og «fund-raisers», alt fra mikro virksomheter, 

små-og mellomstore bedrifter til store multinasjonale selskaper er allerede en del av den sosiale siden av økonomien 

som bryter med den etablerte forretningsmodellen.  

I EU-27, var over 207 000 sosiale entreprenører og kooperativer økonomisk aktive i 2009, særlig innen jordbruk, 

finansiell tjenesteyting, varehandel og boligmarked. De gir arbeid til 4,7 millioner mennesker og har 108 millioner 

medlemmer. In 2006 sto de for over 4 prosent av BNP i EU-27. 



 

 

 

Presentasjon av deltagere 

Prosjektleder – Universitetet i Egeerhavet 
YOUTHShare prosjektet er organisert rundt en firedeling av arbeidsoppgavene. En gruppe av universiteter/høyere 

utdanningsinstitusjoner gjennomfører allerede nødvendig forskning på og analyse av verdi-kjeder og sosiale 

karakteristika av NEETs i det europeiske Middelhavsområdet. En gruppe av fagopplærings- og utdanningsinstitusjoner 

vil lære opp personer fra NEET gruppen i tråd med retningslinjer utviklet fra forskerne i prosjektet, mens et nettverk 

av sammenslutninger, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og lokale myndigheter vil støtte fagopplæringen av NEETs, 

blant annet gjennom utviklingen av deres egne sosiale virksomheter. Prosjektet mottar ekspertråd fra Fafo, institutt 

for arbeidslivs- og velferdsforskning i Norge.  

Prosjektet er ledet av Universitetet i Egeerhavet, Hellas. Universitetet ble grunnlagt i 1984 og består av et nettverk av 

6 campuser spredt på ulike øyer i Egeerhavet. Det oppdelte øylandskapet har formet universitetet på flere ulike måter.  

 

Det har institutter som dekker et bredt område av vitenskapelige disipliner fra ernæringsvitenskap (Limnos), geografi, 

sosial- og miljøvitenskap (Lesbos), maritime økonomi, bedriftsøkonomi og informatikk (Khios), polytekniske fag (Syros) 

til utdanningsvitenskap og middelhavsstudier (Rhodos). 

Dette nettverket av akademiske enheter på ulike øyer har gitt Universitetet i Egeerhavet en ledende posisjon når det 

gjelder bruk av IKT i utdanning og administrasjon. Utviklingen av e-læringskurs, asynkron utdanning, e-forvaltning og 

en rekke andre forsknings- og utdanningsprosjekter har blitt implementert siden tidlig på 1990 tallet. Universitetet 

fungerer som en regional innovatør på tvers av øy- og kystregioner i Middelhavsområdet, og har mer enn 90 

forskningslaboratorier med ulike aktiviteter innenfor en rekke forskningsområder med avgjørende betydning for dette 

prosjektet (f.eks. IKT, bærekraftig utvikling og miljø, utdanning og anvendt samfunnsvitenskap). Alt i alt, så produserer 

ikke bare Universitetet i Egeerhavet innovasjon, det er også avhengig av det.  

 

Siden 1985 så har Universitetet i Egeerhavet gjennomført mer enn 2400 prosjekter til et totalbudsjett av 150 millioner 

euro. I dag så har universitetet en gjennomsnittlig årlig omsetning på nesten 10 millioner euro, hvor av 50 prosent er 

direkte rettet mot forskning. Universitetet har mer enn 700 ansatte og 15 000 studenter. Universitetet er ranket som 

et av de beste universitetene i Hellas ifølge en ekstern evaluering fra 2016 gjennomført av det hellenistiske kvalitets- 

og akkrediteringsbyrået. 



 

 

 

Nyheter fra prosjektet 

Kick-off møte 

Den 27. november 2018, markerte kick-off møtet til YOUTHShare starten på prosjektet. Deltagere fra de 12 

deltagerorganisasjonen var samlet i Athen for å organisere, planlegge og diskutere.  

I den historiske og inspirerende bygningen “Kostis Palamas” på Universitetet i Athen varte de intense diskusjonen 

gjennom dagen.  

 

I den første sesjonen redegjorde kommunikasjons- og budsjett ansvarlige for prosjektets formål, plan og organisering, 

i tråd med kravene fra prosjekt finansierne (Funding Operators og Financial Mechanism Operators).  

I den andre sesjonen gjorde lokale prosjektledere rede for sin organisasjon sin kapasitet, formål og visjon. De gjorde 

også rede for hvordan de planla å utvikle prosjektet og de ulike oppgavene de hadde i prosjektet. Dette ble en god 

anledning for å utveksle kunnskap, gi tilbakemeldinger og utvikle nye strategier i implementeringen at YOUTHShare 

prosjektet.  

 



 

 

 

Nyheter fra prosjektet 

Synlighet og kommunikasjon 

Fra november 2018 til januar 2019 har samarbeidspartneren “GAL – La cittadela del Sapere” arbeidet med å utvikle 

YOUTHShare prosjektets visuelle identitet. Enzo Carnevale og den lokale lederen av GAL, Nicola Vita, har i samarbeid 

med kommunikasjonslederen for YOUTHShare prosjektet laget en logo for prosjektet, basert på en ide fra Michalis 

Kavuklis. De har også utviklet en synlighetspakke. Denne består av ulikt materiell som kan produseres av alle i 

prosjektet og som vi vil gi prosjektet synlighet og “spre ordet” om YOUTHShare. Synlighetspakken er av avgjørende 

betydning, siden den er et konkret medium for kommunikasjon mellom interessenter, NEETs og politikkutformere. 

 

I februar 2019 opprettet IT medarbeiderne 

på YOUTHShare prosjektet, Ioannis Dimou 

and Gabriel Hiotellis, prosjektets webside. 

Denne inneholder alle nødvendige 

prosjektdetaljer og er kilden til 

informasjon for interessenter, NEETs og 

myndigheter, samtidig som den fungerer 

som et samlingspunkt for hele 

YOUTHShare prosjektet.  

 

Webadressen er www.youthsare-

project.org og er under kontinuerlig 

utvikling. Websiden oppdateres ukentlig 

med den siste utviklingen fra prosjektet, 

nyheter fra politikkutforming, samt 

forskningsartikler og kronikker.  

Facebooksiden til YOUTHShare prosjektet, 

@youthshareproject, kommer med 

supplerende kommunikasjon og er legger 

ut de samme oppdateringene som også 

kommer på nettsiden, i et noe kortere 

format. 

 

Kommunikasjonsstrategien til YOUTHShare 

prosjektet utvikles i samarbeid med 

kommunikasjonslederen, prosjektets 

deltagere og prosjektets fondsoperatører, 

Mr Mateusz Wisniewski.  

 

 

 

 



 

 

 

Nyheter fra prosjektet 

Formidling 

Allerede fra oppstarten har YOUTHShare prosjektet anlagt en omfattende formidlingsstrategi.  

In januar 2019, deltok Effie Emmanouil som er PhD stipendiat ved Universitetet i Egeerhavet og, på «the 6th Winter 

Research Methodology School in Urban studies and Spatial Planning: Research Approaches and Methods», i Firenze, 

Italia (17-18.01.2019). 

Effie har mottatt et stipend fra YOUTHShare prosjektet, og hennes forskning bidrar til å utvikle det transnasjonale 

forskningsnettverket om arbeid i Europeiske Middelhavslandene. Hennes forskningsfelt er metode og betydningen av 

påvirkningsstudier (impact studier) på arbeidspolitikken.  

 

In mars 2019, vil κommunikasjonslederen for prosjektet, Dr Ioannis Papageorgiou, holde en presentasjon med tittelen 

“Beyond the Economic Miracle/Trauma: NEETs in Southern Europe” på 7th Colloquium for Europe, Entrepreneurship 

and Sustainable Growth på Rhodos“, Hellas (19-21.03.2019). Hans presentasjon tar utgangspunkt i  et politisk 

økonomisk perspektiv for å undersøke krisen i Sør-Europa  og reflektere over de første funnene fra YOUTHShare 

prosjektet. 

In juni 2019, vil Athina Avagianou and Effie Emmanouil, begge PhD stipendiater med stipend fra YOUTHShare 

prosjektet, lede diskusjonen på konferansen The Social Sciences today. Dilemmas and perspectives beyond the crisis 

(Mytilene, Hellas 06-09.06.2019) med paperene:  

“Policies promoting Social and Sharing Economies in Mediterranean European Economic Area (MED EEA); 

a literature review focusing on youth unemployment and NEETs” og  

“Young people not in employment, education or training (NEET) in the Mediterranean EU South: a 

study of the phenomenon for the recent crisis” 

Medforfattere til disse paperne er alle deltagere i YOUTHShare prosjektet og vil delta på konferansen: Dr Sofia 

Karampela, Pr. Theodoros Iosifides, Pr. Thanasis Kizos fra Universitetet i Egeerhavet og Dr Ioannis Pissourios fra 

Universitetet i Neapolis University Pafos for den første paperet; mens det andre paperet har følgende medforfattere 

Dr Michalis Poulimas, Dr Ioannis Papageorgiou and Pr. Stelios Gialis fra Universitetet i Egeerhavet. 



 

 

 

Nyheter fra prosjektet 

Følg med 

 

Prosjektet legger vekt på å bygge sterke kommunikasjonsbånd med de involverte partene, NEETs, politikere, 

forskere, universiteter, forskningssentre, virksomheter og alle andre interesserte. 

 

 

 

 

YOUTHShare nyhetsbrev blir publisert hvert kvartal. Vennligst registrer deg her 

for å motta nyhetsbrevet på epost: www.youthshare-project.org#contact 

  

 

 

For hyppigere oppdateringer, glem ikke å like oss på facebook:  

 www.facebook.com/youthshareproject 

  

 

 

 

Du kan også få med deg oppdateringer i nyhetsseksjonen på vår webside:  www.youthshare-

project.org#news  

 

http://www.youthshare-project.org/#contact
http://www.facebook.com/youthshareproject
http://www.youthshare-project.org/#news
http://www.youthshare-project.org/#news

