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Forstærkning af EU Økonomier,  
Forstærkning af den Menneskelige 

Kapital  
 

https://reuerhc.eu 
 

  

 MÅL 
 

REUERHC projektet har i sinde at: 

 støtte integrationen af immigranter og flygtninge; 

 give dem muligheder for at tage på kursus; 

 hjælpe dem til at udvikle autonome virksomheder; 

 behjælpe deres kulturelle vækst vha. forskellige 

værktøjer. 

 

 

 

Oversigt 
 
 3. Partnermøde; 

 IO2 – Forstærkning af EU 

Økonomier, forstærkning af den 

menneskelige kapital – guidebog for 

immigrant- og flygtninge 

iværksættere; 

 IO3 – Guidebog for 

integration/inklusion af immigranter 

og flygtninge. 



 

 

 

  

 

Partnermøde 
 

Det tredje møde blev arrangeret 

af Predict CSD Consulting, og 

fandt sted i Arad, Romanien, d. 

21. og 22. November, 2019. 

 

Følgende aktiviteter fandt sted: 

 Præsentation af eBog IO2, 

og andre i forvejen 

finansierede projekt-

aktiviteter, 

 Præsentation af et udkast af 

the platformen, 

 Revision af projekt trin, 

 Gennemgåelsen af 

økonomiske/ støttende 

dokumenter, 

 Verificering af resultater fra 

NA omkring den 

intermediære evaluering  af 

førsteårs aktiviteterne, 

 Evaluering af de realiserede 

aktiviteter og formidlinger,  

 Diskussion og planlægning 

af fremtidige aktiviteter og 

større milepæle. 

 

 

Støtte og 
optræning af 
immigranter og 
flygtninge 
 
Som del af projektet, er der 
blevet udarbejdet to guides, 
der har målet at støtte 
integrationen og inklusionen 
af immigranter og flygtninge, 
samt bemyndige dem til at 
iværksætte, og blive til 
successfulde iværksættere. 
 
Disse vil snart blive 
offentliggjort på 
formidlingskanalerne.  

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
IO2 – Guidebog rettet 

mod udenlandske 
iværksættere 

 
Denne guidebog præsenterer research og 
ekspertviden fra projektets partnere, inden for de 
mest basale interesseområder for nye 
iværksættere – især de med udlændinge- eller 
flygtningebaggrund – der søger at etablere nye 
virksomheder.  

De dækkede emner omfatter bl.a.:  

 Tværgående færdigheder for iværksættere, 

 Kreativitet og innovation, 

 At udarbejde en forretningsplan, 

 Kommunikation og markedsføring,  

 E-virksomheder og online handel, 

 Kundeservice. 

 

IO3 – Guide til 
integration/inklusion af 

immigranter og flygtninge 
 
Guidebogen er målrettet professionelle, der til 
dagligt arbejder med immigranter / tilflyttere og 
flygtninge, for at give dem den mest 
grundlæggende  information omkring integration 
og inklusion. 

Den indeholder kapitler om:  

 Terminologi og EU-statistikker vedrørende 
immigranter og flygtninge, 

 At arbejde med immigranter og flygtninge i 
Europa, og varetage integrationsprogrammer,  

 Aktiviteter der fremmer social inklusion og 
integration,  

 Racisme og diskrimination,  

 Integration- og inklusionsproblematikker. 

 


