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НОВИНИ ОТ ПРОЕКТА
АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА

Анализът на политиките и законодателната рамка обобщава и синтезира състоянието на
съществуващите политики, по отношение на предприемачеството сред младите жени в девет
страни от Дунавския регион: Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Германия,
Унгария, Молдова, Румъния и Словения. По този начин анализът дава възможност на партньорите
по проекта и съответните заинтересовани страни да придобият обща представа за реалното
състояние на законодателната рамка и съществуващите политики по отношение на
предприемачеството сред младите жени. Той ще послужи като основа за по-нататъшно
разработване на препоръки по отношение на политиките за подкрепа на предприемачеството сред
младите жени в Дунавския регион.
Пълният текст на документа
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business/section/publications

СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА
ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ОПОЗНАВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ

В рамките на изминалите шест месеца
от изпълнението на проекта WOMEN IN
BUSINESS, се състояха последните 2
трнаснационални
опознавателни
събития (ТОП). SEBS бе домакин
на 5то опознавателно събитие в
Сараево, Босна и Херцеговина, през
юли, 2019 и Технологичния парк на
Вараждин (TPV) - 6тото, което се
проеведе във Вараждин, Хърватска
през октомври 2019. По време на
опознавателните
посещения
са
представени
добри
практики
от
Германия, Босна и Херцеговина и
Хърватска. Всички партньори по
проекта
и
членовете
на
Консултативния съвет на WOMEN IN
BUSINESS се осведомиха в детайли
относно различни инициативи за
подкрепа на жени предприемачи,
осъществявани
от
националните
органи и организациите за подкрепа на
бизнеса.

ЗАСЕДАНИЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ГРУПА НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Членовете на Консултативния съвет по
проекта се срещнаха за трети път по
време
на
заседание
на
Транснационалната
група
на
заинтересованите страни, с домакин
SEBS,
в
Сараево,
Босна
и
Херцеговина.
Дискутирани
са
Транснационалния
анализ
на
политиките
и
структурата
на
Препоръките за промяна политики.
Четвъртото
заседание
на
транснационалната
група
на
заинтересованите страни се проведе
във
Вараждин,
Хърватска
и
е
организирано от Технологичния Парк.
По време на срещата е представен
Анализът на политическата рамка, след
което е приет от Консултативния
съвет. Освен това, десетте най-добри
практики от общо 43 са оценени и
одобрени от Консултативния съвет и
ще бъдат представени в Наръчник на
добрите практики.

ЗАСЕДАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ГРУПИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ

Трети
кръг
от
Заседания
на
Националните
групи
на
заинтересованите
страни
са
организирани в Австрия, Словения и
Молдова. Целта на кръглите маси е да
се сподели и утвърди на национално
ниво Анализът на политиките и
законовата рамка в 9те страни
партньори
от
Дунавския
регион.
Проведе се обсъждане на проекта на
обучителните модели, разработени от
партньорите.

ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА
Партньорите по проекта и външни
експерти в областта на обучението на
жени предприемачи се събраха на 2-то
заседание на Тематичната работна
група в Сараево, Босна и Херцеговина
на 3ти юли, 2019 и 3-тото Заседание
на Тематичната работна група във
Вараждин, Хърватска на 1ви Октомври
2019. В резултат на обсъжданията е
одобрено съдържанието на трите
обучителни модела, така че остават
няколко стъпки до старта на първите
пилотни дейности.

КАПИТАЛИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

WOME IN BUSINESS - ВЪНШНИ СЪБИТИЯ

Нашият партньор - Pannon Business
Network Association, Унгария представи
проекта WOMEN IN BUSINESS по
време на няколко капитализационни
събития,
проведени в
Сомбатай,
Унгария на 6/08/2019, Международна
Конференция “Предизвикателства и
добри практики на МСП в Страните от
В4” (25-26/09/2019, Будапеща, Унгария)
и първо Мултипликационно събитие на
проект
ifempower
по
програма
ERASMUS+ (Севиля,
Испания
на
11/09/2019).
Събитията
дадоха
възможност за осъществяване на
контакти и работа мрежа не само в
Дунавския регион, но и в цяла Европа.
По време на събитията са обсъдени
множество
проекти,
свързани
с
предприемачеството и ролята на
жените
в
предприемачеството.
Споделени са както бизнес опит и
възгледи относно предприемачеството
в региона така и какви са нуждите на
жените предприемачи.

КАПИТАЛИЗАЦИОННО СЪБИТИЕ “НАСЪРЧАВАНЕ НА ЖЕНСКОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН”
Капитализационното
събитие организирано
съвместно
от
координаторите на Приоритетна област
8 на Европейската стратегия за
Днуваския регион и РАПИВ на
03.10.2019 г. във Вараждин, Хърватска,
засяга социалното предизвикателство –
да насърчи жените в Дунавския регион
да създават и развиват бизнес и така
да постигнат пазарен успех.
Събитието съчетава заседание на
Работната
група
"Женско
предприемачество" в рамките на ПО8 с
дискусия на политическата и правна
рамка, които имат значение за
насърчаването
и
подкрепата
на
женското
предприемачество,
представяне на добри практики за
насърчаване
на
женското
предприемачество и истории на успеха
и казуси на жени предприемачи от
Дунавския регион.

SAVE THE DATE!
15 Декември, 2019 Годишен Форум на жените, Кишинев,Молдова

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА НА WOMEN IN BUSINESS
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business/campaigns
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