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Podatki & številke

Stroškovni načrt: 285.005,00 EUR
Sredstva iz ESRR: 242.254,25 EUR
Trajanje projekta: 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022

Projekt je sofinanciran v okviru programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
www.si-at.eu

Partnerstvo

Projekt YOUIND je nastal v sodelovanju dveh 
industrijskih in rudarskih regij z bogato tradicijo:

Združenje Štajerska železna pot (Avstrija)
www.eisenstrasse.co.at

Rudarjenje je v regiji Štajerska železna pot prisotno 
že nekje od leta 1300, rudnik Erzberg je danes 
največje nahajališče železove rude v Srednji Evropi. 
V tem okolju je nastala raznolika industrija z 
globalnimi akterji, kot je npr. jeklarski koncern 
“voestalpine”, in specifična industrijska kultura. 
“Običaji rudarjev in metalurgov Štajerske železne 
ceste” so bili leta 2018 vpisani na Unescov 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne 
dediščine.

Idrija (Slovenija)
www.idrija.si

V Idriji je več stoletij deloval drugi največji rudnik 
živega srebra na svetu, od leta 2012 pa je bogata 
rudarska zapuščina tega mesta vpisana na Unescov 
Seznam svetovne dediščine. Idrija je bila razglašena 
za Alpsko mesto leta 2011, v zadnjih letih pa je 
dvakrat prejela nagrado Zlati kamen za razvojno 
najbolj prodorno občino v Sloveniji. Industrijsko 
tradicijo nadaljuje kot sedež modernih, globalno 
uveljavljenih industrijskih podjetij.    

Znanstvena podpora:

Univerza v Gradcu, Oddelek za geografijo in 
regionalno znanost 
www.geographie.uni-graz.at

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 
Akademije znanosti in umetnosti, Geografski 
inštitut Antona Melika
https://giam.zrc-sazu.si



Več o YOUIND

Ideja projekta
YOUIND Poudarki & rezultati

YOUIND partnerstvo bo aktivno na treh področjih:

Povečevanje institucionalnih zmogljivosti na 
področju izseljevanja mladih
  
Projekt spodbuja medsebojno izmenjavo znanj 
glede izseljevanja mladih s pomočjo mreženja 
deležnikov znotraj in med regijama. Skupne točke 
obeh regij so rudarska zgodovina, Unescova 
dediščina in moderna industrija. 

Pilotne akcije na temo mladih in industrijske 
kulture 

Obe regiji bosta razvijali koncepte za ukrepe na 
področju industrijske kulture in jih uresničevali v 
okviru pilotnih projektov. Predvidena je izvedba 
festivala industrijske kulture ter šolskih in 
mladinskih pobud. 

Regionalna akcijska načrta & čezmejna strategija

S podporo znanstvenih partnerjev bodo z 
ovrednotenjem industrijske kulture izdelani 
srednje- in dolgoročni akcijski načrti za 
preprečevanje izseljevanja mladih. Čezmejna 
strategija bo na voljo regijam na programskem 
območju, ki se soočajo s podobnimi težavami, in 
tako služila kot pomoč pri odločanju.  

 

 

 

-

Metoda

Partnerja bosta vzpostavila čezmejno omrežje 
deležnikov za izmenjavo znanj. Skozi sodelovanje 
bosta skupaj razvijala koncepte, pilotne akcije in 
strategije. 

V obeh regijah se bosta ustvarili skupini deležnikov 
iz vseh sektorjev, relevantnih za področje 
industrijske kulture (administracija, muzeji, 
podjetja, šole, kreativna industrija, mladi). 

YOUIND spodbuja čezmejno izmenjavo znanj, s 
katero je mogoče primerjati izzive obeh regij.  S 
partnerji bomo analizirali obojestranske izzive in 
izdelali inovativne rešitve, s pomočjo katerih se bo 
lahko v teh regijah specifično industrijsko kulturo 
uporabilo kot potencial za krepitev institucionalnih 
zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih in 
pomanjkanja delovne sile.  

Projekt YOUIND obravnava problem izseljevanja 
mladih iz perifernih industrijskih mest in regij z 
vidika industrijske kulture. Potrebno je ustvariti 
spoštovanje do postindustrijske dediščine in mlade 
ponovno močneje povezati z njihovo regijo.
 
Za območje programa SI-AT je značilno relativno 
veliko število industrijskih podjetij, ki so pogosto 
locirana v majhnih in srednje velikih mestih. Ti kraji 
se soočajo z novimi izzivi, saj sodobni trendi, kot je 
npr. industrija 4.0, zahtevajo se bolj kvalificirano 
delovno silo, ki jo je težko najti, saj te regije za mlade 
niso privlačne, zato odhajajo in se le redko vračajo. 
Tovrstna dinamika ne ogroža le razvoja industrije, 
temveč tudi širši družbeno-gospodarski razvoj regij 
v programskem območju.

Cilj projekta je prek pojma industrijske kulture 
opredeliti skupne pristope in rešitve za izzive takih 
regij  in spodbuditi družbene inovacijske procese. 
Pri tem bo šlo za sodelovanje institucionalnih 
deležnikov iz različnih sektorjev, relevantnih za 
področje industrijske kulture. Rezultati bodo služili 
kot priporočila za druga takšna mesta in regije na 
območju sodelovanja.   


