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ПРОЕКТНА ИДЕЯ

Целта на проекта е да допринесе за растежа и
конкуретноспособността посредством иновации, прилагайки
социални иновационни аспекти в обучението по социално
предприемачество с подкрепата на съвместна
Предприемаческа обучителна мрежа.

Същността на проекта е повишаване жизнеността и
конкурентоспособността на МСП и развитие на
предприемачеството чрез вкарване на социални аспекти в
страните-участници и извън тях.



• Водещ партньор, Национална федерация на
работодателите на инвалиди

• Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“
• Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив
• Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания
• Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND

INDUSTRY, Кипър
• Партньор 6, DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR

ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция
• Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION

MCA2000, Македония
• Наблюдаващ партньор, VIVES university college, Белгия

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА



ЦЕЛИ

• Разработване на учебна програма и обучителни теми, които да
увеличат конкурентоспособността на МСП чрез посещения на
обучители на разменни начала.

• Прилагане на нови, иновативни обучение и методи/
инструменти (онлайн/ мобилна платформа) чрез трансфер на
знания и технологии.

• Подпомагане на обучения, насочени към стартъп бизнеси.
• Разпространяване на информация сред обучителни институции и

бизнес кръгове в региона Балкани-Средиземно море (вкл.
трансфер на най-добри практики и ноу-хау), за да се подобри
качеството на професионалното обучение, което да отговаря по-
добре на нужните умения за пазара на труда.

• Подкрепа при създаването на партньорства между обучителни/
образователни центрове, насочени към актуализация на
уменията на предприемачите чрез общи програми, пригодени
към нуждите на МСП.



ЦЕЛИ

• Организиране на обучения, подкрепящи предприемаческите
начин на мислене /умения/ капацитет, насочени еднакво към
безработни и други групи в затруднено положение.

• Създаване на връзка на транснационално ниво между
предприемачи и подобряване на конкурентоспособността чрез
споделяне на най-добри практики/ знание, създаване на общи
методологии и предразполагане към създаване на ментори вътре
в МСП.

• Създаване на мрежа от транснационални ментори, които имат
желание да участват в новосъздадени/ млади бизнеси.

• Стимулиране на участие от страна на местни/ регионални/
национални власти с цел включване на бедни/ групи в затруднено
положение.





INNOVENTER ДОСТАВЯ

• внедрени концепции за инициативата за социално
предприемачество (социална икономика и предприемачество),
свързани с инициативите "Европа на иновациите" в рамките на
стратегията "Европа 2020" и "платформа срещу бедността и
социалното изключване", които правят социалните иновации
приоритет.

• резултати, които ще принудят социалните иновации и ще
допринесат за за по-конкурентоспособна и устойчива зона на
Балкани- Средиземно море.

Подходът на проекта е да допринесе за растежа и
конкурентоспособността чрез иновации чрез прилагане на
аспектите на социалната иновация, като по този начин навлиза в
социалното предприемачество в предприемаческото образование
и обучение с подкрепа за схеми за сътрудничество в областта на
обучението ".



INNOVENTER ДОСТАВЯ

Проектът предлага рамка за обучение по социални
иновации (социално предприемачество), за да се
подобри способността на МСП да бъдат иновативни и
успешни. Ще бъде разработена съвместна учебна
програма, схеми за мобилност и учебни материали,
използвайки образователни казуси.
Подобно ново съдържание на обучение и подход на
обучение, подкрепено от платформи за електронно
обучение и мобилни приложения, все още не
съществува в никоя от страните партньори.
Схемата за партньорство включва целия спектър от
участници: агенции за ПОО, университети, организации
на малки и средни предприятия, неправителствени
организации



ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ
• Учебна програма по Социално предприемачество, съобразена

с изискванията по ECVET

• Обучителен курс по Социално предприемачество (14 модули)

• Наръчник по Социално предприемачество за обучители

• Онлайн и мобилна обучителна платформа

• Интерактивен инструментариум за МСП

• Подобряване на базата данни с казуси, вкл. добри/ лоши/ най-
добри практики, разкази, видео и т.н.

• Менторски програми с предприемачи от региона Балкани-
Средиземно море

• Анализ и начини за акредитация на нова професия „Социално
предприемачество“ в съответствие с националните
изисквания за професионално обучение



ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ
• Обучителни сесии във всяка страна, участник в проекта, с местни

обучаеми и млади предприемачи, от местни обучители и фасилитатори

• Съвместни обучителни сесии във всяка страна, участник в проекта, с
местни обучаеми и млади предприемачи, от екип от обучители и практици
от страните по проекта

• Съвместни събития за започване на работа, вкл. с представители на
местни власти и МСП

• Обобщение на обратната връзка и оценките на обучителите и експертите

• Трансфер на знания, предоставен от Наблюдаващ партньор - VIVES
University (Белгия)

• Информиране на обществеността относно развитието на
предприемачески умения чрез информационни и дисеминационни
събития

• Меморандум на разбирателството/ Харта за създаване на съвместна
Предприемаческа обучителна мрежа



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

▪ Ученици в средни или професионални училища, изучаващи 
бизнес мениджмънт или икономически дисциплини

▪ Образование 

• Преподаватели в училища с икономическа насоченост

• Обучители на предприемачески теми в центрове за 
професионално обучение

▪ Бизнес

• Практици и предприемачи

• Социални предприемачи

• Собственици на бизнес, социални предприятия

▪ Местни власти



ОСНОВНИ РАБОТНИ ПАКЕТИ

РП1 Управление на проекта и координация

Подготовка

Kick-off среща и свързани документи

Партньорски срещи

Финална среща и свързани документи

Одити

РП2 Комуникация и дисеминация по проекта

Уебсайта на проекта

Дисеминационни материали

Информационни събития

Публикации в медиите

РП3 Разработване на обучителни материали

INNOVENTER учебна програма

INNOVENTER съдържание на програмата

INNOVENTER ръководство за обучители

ECVET/EQF/NQF conformity and assessment

Работни срещи с експерти и обратна връзка



ОСНОВНИ РАБОТНИ ПАКЕТИ
РП4 Разработка на онлайн и мобилна платформа
Онлайн платформа
Мобилна платформа за обучение
Обучителен инструментариум за МСП
Подкрепяща база данни
Семинари с обучители и обратна връзка
РП5 Въвеждащи обучения и подготовка на съвместна обучителна мрежа
Събиране на пилотни участници и регистрация на потребители на INNOVENTER
Въвеждащо обучение, сесии лице-в-лице
Дистанционно обучение и обратна връзка
Създаване на съвместна обучителна мрежа
Въвеждане на INNOVENTER в съществуващите професионални програми за 
предприемачество
РП6 Приложение и експлоатация
Съвместни обучителни събития
Оценка и обратна връзка
Събития за работа
Споразумение за обучение
Анализ на нуждите и Начини за акредитация на нова професия „Социално 
предприемачество“



Методология



1. Разработен обучителен курс по социално предприемачество според 
спецификациите на учебната програма с раздели:
- Въведение в социалното предприемачество
- Измерения на социалното предприемачество
- Идентифициране на социалното предприемачество в практиката
- Теории и дилеми за социалната промяна
- Теория за социалната размяна
- Основи на социалния капитал
- Социални мрежи – основата на социалния капитал
- Определяне на личностни качества за изграждане на социален капитал
- Измерване на социалната стойност
- Как да бъдем успешни социални предприемачи?
- Бизнес план за социално предприятие
- Стартиране, растеж и постигане на набелязаната цел
- Лидерство в социалното предприемачество
- Разрешаване на проблеми, които не могат да бъдат решени
Разработката на курса ще бъде подкрепена с обратна връзка от над 170 обучители/ 
практици в рамките на 21 двудневни семинари във всички страни, участващи в 
проекта.

Очаквани резултати



2. Въвеждащи обучения (21 сесии общо), включващи поне 24 обучаеми и 12 
обучители на партньор.
3. Дистанционно обучение и техническа поддръжка за поне 100 потребители на 
партньор през онлайн и мобилната платформа в рамките на тези 4 месеца. 
4. Съвместни обучителни сесии (общо 5), включващи поне 40 обучители/ практици/ 
фасилитатори и 100 обучаеми/ млади предприемачи във всички страни с партньори 
по проекта.
5. Съвместни събития за работа (общо 7), включващи поне 10 работодатели и 10 
лица, търсещи работа във всяка страна с партньори по проекта.
6. Публични информационни събития (6 на партньор), включващи поне 90 участници 
на партньор
7. Съвместна обучителна мрежа по социално предприемачество, състояща се от 
поне 40 университета, училища и професионални обучителни центрове от всички 
страни с партньори по проекта.

Очаквани резултати



Благодаря за вниманието!

Елеонора Негулова
Експерт – обучител по проект INNOVENTER BMP

➢ https://innoventer.eu

➢

https://innoventer.eu/

