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Водещ партньор: EIT Food

Целта на програмата е да мотивира жени

предприемачи в началото на тяхното развитие да

развият потенциала си, да осъзнаят възможностите

си за успех и да преодолеят пречките, като ги

снабдим с подходящи знания, увереност и им

дадем достъп до мрежи, за да създадат и развият

устойчиви бизнеси.

ЦЕЛ:

Да създадем жени лидери в производството на агрохрани



https://www.rapiv.org/bg/product/31--/

Покана за кандидатстване: 13.06.2021 г.

Получени апликационни форми: 39

Избрани жени предприемачи: 10

Дейности:

• Менторство

• Обучение

• 8 уебинара, 5 групови сесии

• 1 майсторски клас – 7 и 8 октомври 2021 г.

• 1 събитие за повишаване на обществената

ангажираност – 8 октомври 2021 г.

• 1 питчинг събитие (4 ноември 2021 г.) – шанс

за спечелване на 10 000 и 5000 евро



РАПИВ е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2002 г.,
осъществяващо дейност в обществена полза, което има за цел да
стимулира регионалната икономика чрез развитие на
предприемачеството и иновациите.

Членовете му включват представители на четирите типа
организации - централна и местна администрация, академични и
научни институции, неправителствени организации, фирми, както
и физически лица.
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Проучвания, 
изследвания и 

анализ

Кампании за 
повишаване на 
обществената 
ангажираност

Обучение, 
консултиране, 

менторство

Идентифи
циране, 
избор и 

трансфер 
на добри 
практики

Анализи 
на 

политики

Изработване на 
стратегически 

документи
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Дейности 



Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на 
предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” (2018-
2021), съфинансиран по програма INTERREG Danube Transnational

Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко 
предприемачество” (2018-2020), финансиран по Фонд за младежка 
заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов 
механизъм 2014 г. – 2021 г.
Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на 
предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи 
до 29 г. в Североизточна България” (2018-2020) по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Проект DTP-SMF1-92 WE.DIGITAL - Жени предприемачи с дигитални 
умения (2018-2019), съфинансиран по програма INTERREG Danube 
Transnational 6

Проекти през последните 3 години за подпомагане на 
женското предприемачество 
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Екипът на РАПИВ, отговарящ за програма ЕWА

Д-р Ралица Жекова
zhekova@rapiv.org

Д-р Ралица Жекова e
Изпълнителен директор на
РАПИВ. Има над 20 годишен
академичен опит като
университетски преподавател.
Била е ръководител на над 15
национални и международни
проекта .

Консултант и обучител по
международен бизнес, стартиране
на бизнес, проектно управление.

Ирина Кирчева
kircheva@rapiv.org

Ирина Кирчева е експерт 
бизнес развитие към 
РАПИВ.  Има над 10 
годишен опит в 
изпълнението на проекти за 
подкрепа на 
предприемачеството и 
иновациите.

Тя е квалифициран
обучител по Иновационно
предприемачество от
Startup Commons.

Мария Златева
petkova@rapiv.org

Mария Златева е
финансов мениджър и
проектен координатор в
РАПИВ. Има над 15
годишен опит във
финансовото управление
като финансов
мениджър, младши
одитор и главен
счетоводител.
Консултант и обучител по
финансово и данъчно
планиране за стартъпи.






















