
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен ден 

18 ноември 2016 г. 

Зала - П034 УНСС 
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Entrepreneurship is a woman! 
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ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Представяне на Българска Мениджмънт Асоциация (кратка 

презентация) 

2. Кратко представяне на участниците 

- Запознати ли сте с програмата? 

- Заинтересован/а ли сте от възможностите, които предлага? 

3. Представяне на проект EIW 

4. Представяне на програма Еразъм за млади предприемачи 

- Какво представлява програмата? 

- Какви са целите на програмата? 

- Кой може да участва? 

- Как? 

- Финансови и технически аспекти 

- Добри практики 

- Въпроси 

5. Закриване на информационния ден 
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА 

ЕРАЗЪМ: Тази възможност не е само за студенти! 

Еразъм за млади предприемачи 

През 2009 г. Европейската комисия стартира нова програма, наречена „Еразъм за млади 

предприемачи“, която позволява на стартиращи собствен бизнес — такива, които биха 

искали да станат предприемачи и вече разполагат със съответния бизнес план или 

такива, които са стартирали бизнеса си през последните три години — да се сдобият с 

ценни умения и опит извън тези на предприятието-майка. 

Европейската програма предоставя практическа и финансова подкрепа за нови 

предприемачи, които живеят и работят самостоятелно. От своя страна посредническите 

организации отговарят за създаването на взаимоотношения между новите предприемачи 

и предприемачите домакини. 

„Entrepreneurship is a woman (Предприемачеството е жена)“, консорциум от седем 

европейски партньора, Ви предлага възможността да прекарате от един до три месеца в 

друга държава за набиране на опит и откриване на пазари и възможности зад граница. 

Седем партньора означава седем посреднически организации, които могат да Ви 

помогнат да откриете предприемач, който отговаря на нуждите Ви, в зависимост от това, 

което бихте искали да усъвършенствате и според Вашите цели, съобразно сектора, където 

възнамерявате да развивате дейността си. 

Консорциумът „Entrepreneurship is a woman“ има за цел да насърчи иновациите и 

предприемачеството сред жените в Европа чрез и сътрудничество и обмен на добри 

практики. Ако мислите, че предприятието или проекта Ви може да допринесе за 

социалните иновации, по-долу са посочени данните за контакт с Вашата местна 

посредническа организация. 

 

За повече информация относно програмата може да посетите интернет страницата 

www.erasmus-entrepreneurs.eu или да се свържете с Вашата организация посредник за 

обсъждане на Вашия проект. 

За контакти:  

Българска мениджмънт асоциация 

Явор Профиров, тел. +359 87 666 8324 

Електронен адрес: bulgmanas@gmail.com; info@eabd.eu   

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
mailto:bulgmanas@gmail.com
mailto:info@eabd.eu

