� Pilot actions

-

A WOMEN IN BUSINESS projektet az EURÓPAI
Unió pénzeszközeiből finanszírozzák az INTERREG
Duna Transznacionális Program 2014- 2020.

EUROPEAN UNION

Danube Transnational Programme
WOMEN IN BUSINESS

A pilot programon való részvételre vonatkozó
első pályázati felhívás eredményei a következők:
• 114 jelentkező
• 99 jóváhagyott jelentkezés

A Duna Transznacionális Program (DTP) az
európai területi együttműködés finanszírozási
eszköze, amely előmozdítja a dunai régió
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját.

A három különböző képzési szint az üzleti
tapasztalattól függően van meghatározva:
• Kezdők női vállalkozók üzleti tapasztalat nélkül 65 részt;
• A piacon működő, de legfeljebb 3 éves piaci
tevékenységet folytató (max.23) telephelyen
működő vállalkozás takarása;
• Fejlett tapasztalt, a networking és a partnerség
létrehozása iránt immár a vállalataik további
fejlesztése érdekében - 11 érintett.

Biztosítjuk:

• személyre szabott vállalkozói képzések;
• webinarok és online találkozók, mentorálás és
tanácsadás;
• hozzáférés a WOMEN IN BUSINESS tanulási
platformhoz platform
• a WOMEN IN BUSINESS közösségben való tagság.

A WOMEN IN BUSINESS tanulási platform
eléréséhez kérjük, forduljon Lisa Zordel kollégánkhoz:
Zordel@bwcon.de

■ Danube Transnational Programme area

KAPCSOLAT:
Vezető Partner:
Regionális Vállalkozási és Felsőoktatási
Ügynökség - Várna
6 Prof. Assen Zlatarov Str., office 3 Várna,
Bulgária
tel.: +359 882 809 178

www.rapiv.org

A Fiatal Női Vállalkozók
tevékenységének
támogatása a Duna
Régióban.
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� A jelenlegi állapot tanulmányozása
Az online felmérésben részt vett fiatal nők által kapott
eredményeket, a nemzeti érdekelt felekkel és a sikeres
üzletasszonyokkal készített interjúkat 9, a programban
részt vevő állam nemzeti tanulmányában dolgozták fel és
mutatták be. Az YWE support fő motivációs tényezői,
akadályai és hiányosságai, valamint néhány ajánlás
Ausztriában,Bosznia-Hercegovinában,Bulgáriában,
Horvátországban,Németországban,
Magyarországon,
Moldovában, Romániában és Szlovéniában a támogatási
környezet javítására vonatkozóan.
A kilenc egyedi dokumentum alapján, valamint az
összegyűjtött mennyiségi és minőségi adatok alapján a
projekttanácsadó testület elkészítette és jóváhagyta a
részt
vevő
államokról
szóló
transznacionális
tanulmányát.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK:
• Az fejlődő országok nemzeti kultúrája nem támogatja
eléggé a fiatal női vállalkozókat.
• A fő gazdasági akadályok a
finanszírozáshoz való hozzáférés, a megtakarítások
hiánya
• A legnagyobb kompetenciaakadályok a
vállalkozásindítással kapcsolatos információk hiánya és a
vállalkozói készségek hiánya.
• A legnagyobb "soft" akadályok a bizonytalanság, a
saját vállalkozás indítása esetén a jövőről, valamint a
munka és a személyiség/élet közötti egyensúly
elvesztésének kockázatáról.
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A politikai döntéshozók és más érdekelt felek számára
kulcsfontosságú ajánlások állnak rendelkezésre.
•I •

..

/

� Jó gyakorlatok
A WOMEN IN BUSINESSGood Practices Adatbázis
már online a projekt honlapján!
A fiatal női vállalkozók támogatása érdekében a
különböző
eszközökről,
intézkedésekről
és
kapcsolatokról további részletek találhatók a
projektpartnerek által azonosított és értékelt mind a
43 bevált gyakorlat (GP) bemutatása során.

A GP-k az alábbi 9 országokból elérhetőek:
Ausztria,Bosznia-Hercegovina,Bulgária,
Horvátország,Németország,Magyarország, Moldova,
Románia és Szlovénia
Ezek közül 10 a projekt kézikönyvében kerül
bemutatásra:

� Meríts ötleteket !
Women in BUSINESS projekt elindított egy tájékoztató
kampányt "Get Inspired!" névvel.
Célja, hogy 27 fiatal vállalkozót és az üzleti sikerről szóló
történeteiket kiemelje, és ezzel a fiatal nőket
kezdeményező készségre ösztönözze, így ne féljenek
attól, hogy saját vállalkozásukat elindítsák.
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A legjobb gyakorlatok a következők:
Women Call 2018 -Austria,
YEP Business ldeas lncubator (Youth Employment
Project-GOPA mbH -Bosnia and Herzegovina Entrepregirl
Award- Bulgaria
Little entrepreneurship school for women - Croatia
Ready to Code - teaching girls and women how to
code-Germany
The Budapest Bank, Springboard - On Finances for
Women programme Women entrepreneurs'
Hungary
National Programme "Women in Business" Republic of Moldova
National and lnternational Elite Business Clubs Romania
An entrepreneurial training program for women with
tertiary education: "Entrepreneurship is
female"-Slovenia
Podjetno v svet podjetnistva - Entrepreneurially
intoThe Business World-Slovenia

� Policy Agenda
A fiatal nők vállalkozói tevékenységére vonatkozó
támogatások elemzése összefoglalja és szintetizálja a
meglévő politikák állapotát a fiatal nők vállalkozásában a
Duna-régió kilenc országában.
A jelentés lehetővé teszi a projektpartnerek és az
érdekeltfelek számára, hogy áttekintést kapjanak a
jogi keret valós képéről és a fiatal nők vállalkozására
vonatkozó meglévő politikákról.

