АПРИЛ 2020
НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА
БАЗАТА ДАННИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ Е ВЕЧЕ ДОСТЪПНА!

Базата данни с добри практики за мерки за подкрепа на женското предприемачество е
разработена по методологията за анализ, подбор, описание и оценка на добри практики (ДП) на
проекта WOMEN IN BUSINESS.
Базата данни очертава методологията, следвана от всички партньори, за идентифициране подбор
и описание на добрите практики за подкрепа на младите жени предприемачи в 9-те партньорски
страни - Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Германия, Унгария, Молдова,
Румъния и Словения. Тя предоставя кратко описание на всички 43 добри практики за подкрепа на
младите жени предприемачи, оценени от партньорите по проекта.
Базата данни е достъпна тук: http://www.interreg-danube.eu/women-in-business/section/goodpractices-database

СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА
ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СЪБИТИЯ ВЪВ ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
Варненският
свободен
университет
„Черноризец Храбър“ (ВСУ) беше домакин на
Първия Транснационален Уъркшоп и Пето
Заседание на Транснационалната Група на
Заинтересованите Страни във Варна в
периода 25-26 февруари 2020 г. в хотел Astor
Garden. Напредъкът в разработването на
моделите за обучение бе представен от доц.
д-р Веселина Спасова /ВСУ/. Дискутирано
беше съдържанието на учебните материали
и предложения за окончателни корекции
преди започване на първия кръг на пилотни
дейности. Членовете на Консултативния

съвет дискутираха препоръките, които
трябва да бъдат включени в Препоръките за
промяна на политики. Работна версия на
Препоръките за промяна на политики беше
представен от Сандра Вайс-Уолнър /IRS/.
Събитията
завършиха
с
официалното
откриване
на
Центъра
за
женско
предприемачество /ЦЖП/– България във
ВСУ и официалното стартиране на пилотни
дейности.
За
повече
информация
посетете http://www.interreg-danube.eu/newsand-events/project-news/5089.

ПЪРВА ПИЛОТНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Стартира Първата пилотна програма за
обучение по предприемачество, разработена
от екипа по проекта.
Само за един месец бяха получени 114
заявления и 99 от тях бяха одобрени за
участие в обучителната програма.
Програмата предвижда:
 специализирани
обучения
по
предприемачество;
 уебинари и онлайн срещи за
наставничество и консултации;
 достъп до обучителната платформа
WOMEN IN BUSINESS
 членство в общността WOMEN IN
BUSINESS.
Първата среща е организирана в ЦЖП България от РАПИВ и ВСУ, където беше
представена
обучителната
платформа
WOMEN IN BUSINESS и се проведе семинар
на тема „Бизнес планиране за стартиращи
компании
и
бизнес
модел
Canvas“.
Успоредно с това, Университетът на Панония
организира първата среща в ЦЖП– Унгария
на темата „Как да започнете собствен
бизнес“.
Въпреки усложнената ситуация в резултат на
Covid-19 партньорите по проекта успяха да
се реорганизират и срещите в двата ЦЖП с
младите
жени
предприемачи
продължиха онлайн.
В рамките на пилотното обучение се
организираха
няколко
уебинара
благодарение
на
включването
на
презентатори: Ивана Радич, Хърватия;
Марта Турк, Словения; Франци Котник,
Словения;
Таня
Руг,
Германия.
Видеозаписите на уебинарите са достъпни в
нашия YouTube канал и раздел „Галерия".
Достъпът до обучителната платформа
WOMEN IN BUSINESS е безплатен и се
заявява пред Лиза Цордел: Zordel@bwcon.de

SAVE THE DATE!
16.06.2020, Информационно събитие WOMEN IN BUSINESS в Щутгарт, Германия. Заявете онлайн
участие като се свържете с нас. За повече информация
посетете https://events.bwcon.de/events/women-in-business-stuttgart/

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