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За нас
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна
(РАПИВ) е неправителствена организация с нестопанска цел,
създадена през 2002 г. във Варна, България. Тя цели да стимулира
регионална икономика чрез развитие на предприемачеството и
иновациите.
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WOMEN IN BUSINESS – Основна
информация
Наименование на проекта: Насърчаване на предприемачеството
сред младите жени в Дунавския регион
Проектът е одобрен под втората покана на Програма за
транснационално сътрудничество “Дунав” 2014-2020 г.
Продължителност на проекта: 36 месеца
Бюджет на проекта: 2 021 050.00 €

Партньори: 14 партньори от 9 дунавски държави - България,
Австрия, Хърватия, Германия, Словения, Унгария, Румъния, Босна и
Херцеговина и Молдова.
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WOMEN IN BUSINESS – Основна
информация
LP - Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна, България
PP 1 – Иновационен регион Щирия ЕООД, Австрия
PP 2 – ВСУ “Черноризец Храбър”, България
PP 3 – Технологичен парк на Вараждин, Хърватска
/член на Секторна група “Женско предприемачество”/
PP 4 - bwcon GmbH, Германия
PP 5 – Регионална агенция за развитие на Марибор,
Словения
PP 6 – Търговско-промишлена палата на Щайерска,
Словения/Регионален съвет на бизнес жените/
PP 7 – Панонска асоциация на бизнес мрежите, Унгария
PP 8 – Университетът на Панония, Унгария
PP 9 – Асоциация на МСП в Констанца, Румъния
PP 10 – Университет “Овидий”, Констанца, Румъния
PP 11 – Училище по икономика и бизнес
към Университета в Сараево, Босна и Херцеговина
PP 12 – Организация за развитие на МСП, Молдова
/развива Национална програма за икономическо
овластяване на млади хора и жени в бизнес програма/ 6 организации за подкрепа на бизнеса,
PP 13 – Министерство на икономиката, България
4 университета,1 министерство, 1 регионална агенция, 1
(асоцииран партньор)
търговска камара, 1 НПО
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WOMEN IN BUSINESS- Териториални
нужди и предизвикателства
•Ниски нива на предприемачество сред жените –
съставляват 52% от населението на Дунавския регион,
но само 30% от тях са самонаети и 30% от тях са
стартиращи предприятия!

TEA Индикатор за страните по
проекта от Дунавския регион
(2016-2017)

•Ниски нива на жизнеспособност на стартиращите
бизнеси– само 2% от тях съществуват повече от 42
месеца.

•Ниски нива на млади жени, желаещи да стартират
бизнес –3.7% - 8.9%.

Словения
6,9%

България
3,7% Босна и

Германия
5,0%

Хърватия
8,9%

•Бариери, с които се сблъскват жените:
Контекстуални бариери– стереотипи, сектори,
доминирани от мъжете и др.

Австрия
8,1%

Икономически бариери– достъп до финансиране и др.
Меки бариери – класически модел на предприемачество
вместо пълния спектър възможности.
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Херцегови
на
4,0%

Румъния
7,5%

Унгария
5,0%

WOMEN IN BUSINESS – Основна и
специфични цели
Изследване, оценка и сравнение на нуждите и
бариерите, и политическите мерки в Дунавския
регион

Избиране на добри практики за преодоляване на
пропуските в националните/регионалните
програми

Увеличаване компетенциите за бизнес и
социални иновации

Подобряване на политиките чрез жизнеспособна
политическа програма

Разработване на иновативни модели за обучение
за подобряване на предприемаческата култура,
умения и компетенции

Създаване на центрове за женско
предприемачество
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WOMEN IN BUSINESS – Дейности
WOMEN IN BUSINESS
РП
РП 1 Управление
A.1.1 Управление и
администрация

A.1.2. Финансов мениджмънт

A.1.3. Управление на качеството

РП 3 Анализ на текущото
състояние

A.2.1. Комуникация,
разпространение и
популяризиране на проекта

A.2.2. Събития за
разпространение

A.2.3. Управление на
заинтересованите страни

A.2.4. Дейности по
капитализация

РП 4 Пропуски и възможности

A.3.1. Наръчник за Анализ
на текущото състояние

A.3.2. Транснационални
потребности и бариери
пред промяната

A.4.1. Идентифициране на
добри практики

A.3.3. Транснационални мерки за
подкрепа на предприемачеството
при младите жени

A.3.4. Национално и
транснационално
изследване

A.4.3. Разработване на
транснационални модели
за обучение

РП 5 Подкрепа на
политиката на ЕС
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РП2 Комуникационни дейности

A.4.2. Транснационални
обучителни събития

РП 6 Създаване на центрове за женско
предприемачество

A.5.1. Анализ на политическата
и законодателната рамка

A.5.2. Развитие на
политическа програма

A.6.1. Концепция и
създаване на 4 ЦЖП

A.6.2. Пилотни действия
ЦЖП

A.5.3. Срещи на заинтересованите
страни

A.5.4. Международно
политическо събитие

A.6.3. Разработване на
платформа за сътрудничество

A.6.4. Разработване на
транснационална
стратегия за устойчивост

WOMEN IN BUSINESS – Резултати
WOMEN IN BUSINESS Резултати

РП 1 Анализ на
текущото състояние

РП 4 Пропуски и
възможности

O.3.1
Транснационален
анализ на текущото
състояние- 1

РП 5 Подкрепа на политиката
на ЕС
O.5.1. Програма за
политика за подкрепа на
предприемачеството
при младите жени в
законодателството на
ЕС- 1

O.5.3. Международно
политическо
събитие- 1
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O.5.2. Срещи на
транснационални
заинтересовани
страни- 8

O.4.1. База данни на
добри практики за
насърчаване на
предприемачеството
сред младите жени- 1

O4.2. Обучителни
събития, организирани
в 6 страни - 6

O.4.3. Заседания на
транснационални
работни групи– 3

O.4.4. Обучителни
модели за насърчаване
на предприемачеството
сред младите жени- 3

РП 6 Създаване на
центрове за женско
предприемачество
O.6.1. Концепция на
центровете за женско
предприемачество - 1

O.6.3.
Транснационални
работни срещи - 3

O.6.2. Транснационални
пилотни действия за
тестване на центровете
за женско
предприемачество- 2
O.6.4. Транснационална
стратегия за
устойчивост- 1

Благодаря
Thank you
заfor
вниманието!
your attention!

Д-р Ралица Жекова
office@rapiv.org
+359 52 383 700
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