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Brunch & Roadshow: ČO TREBA NA TO, ABY STE SA STALI SOCI8LNYM 

PODNIKATEĽOM! 

Fachhochschule Burgenland vás pozýva na Social Entrepreneurship 

Education I Brunch, ktorý sa uskutoční dňa 31. mája. Podujatie, po 

ktorom nasleduje možné navštíviť úspešný príklad v regióne s 

možnosťou osobne sa stretnúť s mnohými partnerskými organizáciami, 

je ďalším vrcholom cezhraničného projektu SEED-Hub (SK/AT). 

Hlavným cieľom podujatia je priviesť sociálnych podnikateľov a 

sociálnych inovátorov z pohraničných regiónov Slovenska a Rakúska do 

živého dialógu s cieľom vytvoriť novú nadnárodnú spoluprácu. 

Diskusia v rámci projektu sa týka systémov odbornej prípravy, výziev 

a potenciály digitalizácie, rozmanitosti – vždy s dôrazom na 

príklady sociálneho podnikania v Burgenlande. 

Social Entrepreneurship Education I Brunch & Roadshow 

Ďalšie podrobnosti nájdete na online program... 

 Kedy: 31. mája 2022, 10.00- 14.00 / 16.00 hod. 

(dobrovoľná účasť na roadshow na Mattersburgskom slnečnom trhu v 

čase 14.00 – 16.00 hod.) 

Kde: Fachhochschule Burgenland (Hörsaal 5) Campus 1, 7000 Eisenstadt 

Jazyky: nemčina, slovenčina (so simultánnym prekladom) 

Tešíme sa na Vašu účasť, zaregistrovať sa môžete do 24. mája 2022 

online... 

 

Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub  

(SEED-Hub) je výsledkom spolupráce Sociálnych inovátorov, družstvo v 

Bratislave, University of Applied Sciences Burgenland (FHB) v 

Eisenstadte, Centra sociálnych inovácií (ZSI GmbH) vo Viedni 

a Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), ktorá koordinuje 

slovensko-rakúsky projekt INTERREG V-A. SEED-Hub podporuje 

sociálnych podnikateľov, začínajúce podniky, sociálnych podnikateľov 

https://www.forschung-burgenland.at/news-presse/artikel/seed-hub-social-business-forum-ii-social-entrepreneurship-education-what-it-takes-to-become-a-social-entrepreneur
https://projektbefragung.fh-burgenland.at/evasys/online.php?p=SBF2022
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v oblasti vzdelávania a zamestnancov verejných orgánov v regiónoch 

Trnava, Bratislava, Severný a Stredný Burgenland, mesto Viedeň a 

Dolné Rakúsko cieleným vzdelávaním a vytvorením cezhraničnej siete. 

"Za týmto účelom projekt SEED-Hub sleduje úspešné cesty a kladie si 

okrem iného otázku: „Čo je potrebné na to, aby ste sa stali úspešným 

sociálnym podnikateľom v pohraničných regiónoch Slovenska a 

Rakúska?“ Univerzita aplikovaných vied Burgenland s potešením 

realizuje toto osobné podujatie ako ďalší vrchol série hybridných 

podujatí SEED-Hub Social Business Forum v Eisenstadte," hovorí Nina 

Trinkl, projektová manažérka FHB.  

 

Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke SEED-Hub 

bilaterálneho programu INTERREG SK-AT... 

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať: 

 Mag.a Christiane Staab, Marketing & Kommunikation, 

Fachhochschule Burgenland GmbH, E-Mail: christiane.staab@fh-

burgenland.at  

 Mag.a Pamela Bartar, ZSI – Zentrum für Soziale Innovation für 

das Projekt SEED-Hub, E-Mail: seed-hub@zsi.at 

 

 

 

https://www.sk-at.eu/de/interreg-project/32-seed-hub
https://www.sk-at.eu/de/interreg-project/32-seed-hub

