ОКТОМВРИ 2018

WOMEN IN BUSINESS - ЗА ПРОЕКТА

WOMEN IN BUSINESS - Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския
регион е съфинансирано от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ENI) по втората покана
за предложения INTERREG Дунав транснационална програма за периода 2014-2020 г.
Проектът има за цел да стимулира младите жени с новаторски идеи да започнат и развият
собствен бизнес, за да постигнат пазарен успех чрез различни подходи за увеличаване на
компетенциите им за бизнес и социални иновации чрез създаване на центрове за жени в областта
на предприемачеството и разработване на новаторски модели за обучениел
WOMEN IN BUSINESS е в отговор на определени специфични потребности на младите жени
предприемачи в Дунавския регион, които ще бъдат разгледани чрез транснационални дейности,

насочени към:
 Проучване, оценяването и сравняването на нуждите и бариерите пред които са изправени
младите жени, които желаят да започнат собствен бизнес, както и мерките в Дунавския
регион, предприети за подкрепа на предприемачеството сред младите жени и
набелязване на добри практики, които да подкрепят младите жени предприемачи с цел
подобряване на регионални програми;
 Подобряване на политиките и програмите за регионално развитие чрез разработване на
Програма за политика;
 Да се съчетаят политическите инструменти с нуждите на младите жени, които желаят да
започнат бизнес;
 Разработване на иновативни решения и модели на обучение за подобряване на
предприемаческата култура, умения и компетентности между младите женипредприемачи.
Консорциумът на проекта се състои от 14 партньора по проекта от 9 крайдунавски държави и
обединява национални и регионални, обществени и частни организации и университети.
www.interreg-danube.ue/women-in-business

НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА

НАЧАЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ "БИЗНЕС ЖЕНИТЕ В
ДУНАВСКИЯ РЕГИОН"
Начално
информационно
събитие
"Бизнес жените от Дунавския регион" се
проведе на 17 юли 2018 г. в гр. Варна,
България, с домакин водещия партньор Регионалната
агенция
за
предприемачество и иновации - Варна
(РАПИВ).
Повече от 50 участници имаха възможност
да се съберат и обменят опит и знания в
областта
на
насърчаването
на
предприемачеството сред младите жени.
Повече информация ....

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ И НУЖДИТЕ НА МЛАДИ ЖЕНИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ
В рамките на проект WOMEN IN BUSINESS
се проведе онлайн проучване сред всички
жени на възраст между 15 и 34 години, от
9-те страни-партньори по проекта.
Младите жени споделиха своите възгледи и
опит с нас, за да подкрепят развитието на
младите жени предприемачи. Проучването
приключи на 16 октомври 2018 г. То ще
допринесе за идентифицирането на нуждите
и бариерите, пред които са изправени
младите жени, когато се опитват да
ръководят своя бизнес. Резултатите ще
послужат за изучаване на настоящото
състояние на предприемачеството сред
жените в Дунавския регион, за разработване
на модели за обучение и препоръки за
политики.
Резултатите от проучването ще бъдат
публикувани скоро.

ПЪРВО ОПОЗНАВАТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ WOMEN IN
BUSINESS В КОНСТАНЦА, РУМЪНИЯ
Партньорите
по
проект
WOMEN
IN
BUSINESS се събраха в Констанца, Румъния
на 9 октомври 2018 г., за да наблюдават и
обсъдят румънските добри практики за
насърчаване на предприемачеството сред
младите
жени.
Домакини
на
опознавателното
посещение
бяха
Асоциацията
на
малките
и
средни
предприятия в Констанца и Университета
ОВИДИУС в Констанца.
По време на събитието партньорите по
проекта и младите ученици получиха богати
познания за различни инициативи на
университета, организациите за подкрепа на
жените и младежите и обществената агенция
в подкрепа на жените в бизнеса.
Повече информация ...

WOMEN IN BUSINESS НА ТРЕТИЯ ФОРУМ 2018 ЗА ЖЕНИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЛОВЕНИЯ
Агенцията за развитие Марибор в
качеството си на партньор по проект WOMEN
IN
BUSINESS
беше
поканена
от
Министерството на икономическото развитие
и технологиите да присъства на 3-ия форум
за 2018 за жени предприемачи, който се
състоя на 51-вият панаир на бизнеса и
търговията в Целе (Словения) на 15
септември 2018 г
Това беше чудесна възможност да се
представи
на
словенските
жени
предприемачи възможностите за подкрепа по
проекта.
Повече информция ...

WOMEN IN BUSINESS - НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСПЕХ
Агенция за развитие Марибор участва в
събитието "Нова възможност за успех" на
трите поколения участници в програмата
"Предприемачеството е от женски пол",
което се проведе в Любляна в Уолнат Гроув
през октомври 2018 г. Събитието беше
възможност да се срещнат, да обменят опит,
да посещават лекции и семинари или да
представят своите услуги и продукти.
Целта
на
проекта
е
осигуряване
университетско образование на безработни
жени с основни предприемачески знания и
финансови стимули, които да им помогнат по
новия път. През последните три години
(2016-2018 г.) присъстваха общо 1 500 жени,
а близо 90% си създадоха собствен бизнес.
Повече информация ...

ПЪРВИ ЗАСЕДАНИЯ НА ГРУПИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Първият кръг от заседания на Националните групи на заинтересованите страни беше организиран
от партньорите по проекта WOMEN IN BUSINESS. Целта на събитията е да се обединят
представители на организациите за подпомагане на бизнеса, асоциациите, камарите,
обществените и заинтересовани организации и други организации в областта на
предприемачеството сред жените и да научи повече за практиките на младежките предприятия,
текущото състояние на пазара, възможностите и проблемите, пред които са изправени младите
жени при започване на собствен бизнес, и представяне на възможностите, които
транснационалните програми на Европейския съюз предлагат на организациите в областта на
предприемачеството сред младите жени, с акцент върху проекта WOMEN IN BUSINESS.

В АВСТРИЯ
Иновационен регион Щирия ООД проведе
първата
среща
с
националните
заинтересовани страни на 23 август 2018 г.
Участниците бяха представители на 6
центрове за Иновации и Импулси от
източната и западната част на Щирия, които
предлагат бизнес услуги и офис площи на
предприемачил
представени всички работни пакети и поспециално националното изследване на
текущото състояние. Организациите ще
подкрепят проекта чрез опита и контактите
си.

В БЪЛГАРИЯ
Регионална агенция за предприемачество и
иновации - Варна (РАПИВ) и Варненски
свободен университет "Черноризац Храбър"
съвместно организираха първото заседание
на национална група на заинтересованите
страни на 17 Октомври 2018.
Участниците избраха представители за
Консултативния съвет: г-жа Татяна Гичева,
ЕЕН Добрич, Секторна група "Жените
предприемачи" и г-жа Татяна Кметова,
Фондация "Център за изследвания и
политики за жените" и обсъдиха понататъшните стъпки за постигане на добри
резултати от проектал
Повече информация ...

В СЛОВЕНИЯ
Търговската
и
бизнес
камара
на
Щтайерска заедно с Агенцията за
развитие Марибор организираха първото
национално заседание на заинтересованите
страни на 23 октомври 2018 г. в Марибор,
Словения.
Бяха представени и обсъдени местни и
национални инициативи, насочени към
подкрепа на жените предприемачи. Преди
закриването се споразумяхме за понататъшен начин на комуникация и обща
работа, свързана с дейностите и резултатите
от проекта.
Повече информация ...

В МОЛДОВА
Първата
национална
среща
на
заинтересованите страни в Република
Молдова в рамките на проекта WOMEN IN
BUSINESS , организирана от Организацията
за секторно развитие на малките и средните
предприятия (ОСРМСП), се проведе на 23
октомври 2018..
Петру
Гургуров,
междинен
генерален
директор на ОСРМСП, подчерта значението
на подкрепата за жените предприемачи в
Република Молдова. "Радваме се, че
ОСРМСП е партньор и изпълнител на
проекта "Жените в бизнеса" в рамките на
транснационалната програма Дунав. Тя
допълва проектите и програмите за
подпомагане на бизнеса, които ОСРМСП
вече изпълнява на национално ниво",
сподели Петру Гуруров
Повече информация ...

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ДАТИ!
Транснационално опознавателно посещение по проект WOMEN IN BUSINESS ще се проведе
в Кишинев, Република Молдова - 27-28 ноември 2018 г
Скоро с повече информация за събитието!

ДРУГИ СЪБИТИЯ
Панаир на кариерата Марибор, 14 ноември 2018 г., Марибор, Словения;
Бизнес седмица на Молдова 2018, 22-27 ноември, Кишинев, Молдовам
Международна конференция на МСП 2018, 23 ноември, Кишинев, Молдова
6-та конференция на женското предприемачество: Словения и Австрия - какви мерки се предлагат
на жените в бизнеса, 6 декември 2018 г., Марибор, Словения

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН!
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business/campaigns
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