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Международното състезание за младежки стартъпи в Будапеща 

се отлага за месец Юни 2021г. 

Консорциумът по проекта официално 

информираха участниците в 

Международно състезание за младежки 

стартъпи в рамките на проект eNEET 

Rural, че поради непроменящата се 

ситуация с covid-19, финалния етап от 

състезанието се отлага за месец Юни 

2021.  

С идеята финалното събитие, на което 

младежите трябва да защитят своите 

бизнес планове на международно ниво, 

да се състои присъствено в Будапеща 

отлагаме планираната дата от месец 

март за месец юни 2021 г. Всички 

други дати на национално ниво остават 

непроменени. 

В момента се провежда онлайн 

менторската програма с индивидуални 

консултации с избраните участници на 

национално ниво. До края на месец 

Февруари се очаква с подкрепата на 

националните партньори, участниците 

http://www.eneet-project.eu


да финализират своите бизнес плановете и да се обявят националните 

победители - по трима от всяка партньорска страна (България, Румъния, 

Испания, Италия, Словения и Унгария) ще се включат на финалния етап на 

start-up  състезанието в Будапеща през Юни 2021г. 

 

 
              eNEET Rural Start-up competition 

18 младежи от България, регистрирани за участие в 

международното състезание за стартъпи  
В началото на месец Септември 2020 г., АБЧО официално обяви началото на 

Националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 

29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес в 

България.  

Заинтересованите младежи трябваше да попълнят и изпратят Бизнес план до 

края на месец Декември 2020г. В основата на стартъп състезанието е 

заложено наличието на силно 

новаторска идея, разписана в бизнес 

плана. Тази идея трябва да бъде не 

само авангардна, но и приложима в 

практиката. Участниците трябва да 

имат реалистичен план за следващите 

6 до 12 месеца. Поставените бизнес 

цели трябва да бъдат постижими, 

реалистични и да водят бъдещото 

стартиращо предприятие до 

балансиран и последователен растеж. 

Участниците трябва да имат високо ниво на ангажираност и мотивация към 

поставените цели. Това са само част от критериите за оценка на бизнес 

плановете, които ще бъдат подробно прегледани и селектирани от екипа на 

Асоциацията. Измежду всички участници ще се подберат най-добрите бизнес 

идеи, които ще получат едномесечна менторска подкрепа от екипа на АБЧО 

с цел да се доразвие и допише бизнес плана. 

Имайки предвид пандемичните условия, менторската програма ще бъде 

онлайн и индивидуална с всеки от избраните участници. Онлайн 

консултациите стартираха от средата на месец Януари 2021 г.  Наградата от 

националното състезание е паричен фонд в размер на 1000 лева, 

предоставен от фирма-спонсор. За класираните участника на първите три 

места, разпределението е по следния начин: I-во място – 500 лв; II-ро 

място – 300 лв и III-то място – 200 лв. Освен това, наградените участници 

ще получат обучителни посещения и бизнес пътувания, с включени 

самолетни билети, настаняване и изхранване в другите партньорски страни. 

 



 

        

 

Нашата електронна обучителна платформа е отворена за 

всички заинтересовани младежи! 
Обученията, разделени в два модула „Базови умения за намиране на работа“ и  

„Агро-професионални умения“ са предназначени за безработни младежи до 29г. 

живеещи в малките общини и целят да насърчи предприемаческите инициативи на 

младежи с интерес към сферата на селското стопанство. Курсът е онлайн и изцяло 

преведен на официалните езици на партньорите в платформата www.eneet-

elearning.eu.   

Записването става много лесно чрез регистрация посредством е-майл адрес в 

платформата www.eneet-elearning.eu   

Накратко стъпките за онлайн обучението са следните: 

1. Регистрация в системата посредством е-майл 

2. Избор на ниво на курса: Агро-професионални умения за начинаещи и Агро-

професионални умения за напреднали 

3. Всеки курс се състой от няколко Модула, а модулите от няколко Уроци 

4. Уроците (лекции, видеа, линкове, др.) могат да се четат директно в системата 

или да се свалят като .pdf файл 

5. След всеки Модул, следва Тест от няколко въпроса (при грешни отговори на 

теста, системата дава опция за започване на теста наново) 

6. Завършване на курса: 100% верни отговори на всички Тестове + попълване на  

"Въпросника за оценка на курса" 

7. Издаване на Сертификат: системата автоматично генерира Сертификат с 

името на курсиста, подпис и печат. Сертификатът може да се свали като .pdf 

файл или да се принтира веднага! 

 
 

       Поредица от присъствени eNEET-Rural обучения се 

проведе в Испания 
Нашите партньори от Испания (CTAEX) реализираха поредица от обучения през 

периода октомври-декември 2020 г.! Насладете се на видеото и вижте колко млади 

безработни от регион Естремадура са участвали в курсове за базови умения за 

намиране на работа / агропрофесионални умения >>> 

 

 

             Уебинарите на FRUTO по био градинарство 

продължават! 
Практическият опит от първия сезон на нашата градска ферма в Zugló, Унгария беше 

споделен с безработни младежи до 29г. Интересна иформация за ролята на 

биологичното разнообразие и малкото прилагане на кръговото земеделие беше 

споделена по време на двучасовия уебинар, озаглавен „Произведете всичко 

http://www.eneet-elearning.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=jYz4ZQuRD5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jpJFrdmOLSJaG1jdZVdZ30OUuNZQdL0mkV8BHVrFaECpir4N6R8Cc0Xo


целогодишно с органични методи “, проведено на 14 декември. Серията от уебинари 

продължи през януари 2021 г. с триковете и съветите за отваряне на градината през 

пролетта! Ако се интересувате от 1-3 месечна практика, подкрепена от менторска 

услуга, моля, свържете се с нас и не забравяйте да се запишете за следващия ни 

агро уебинар, който ще се проведе на 26 февруари!>>> 

 

 
 

 Уебинари по агро-професионални умения се проведоха 

в Румъния 
 

През периода 20-22.01.2021 г. нашият партньор CPDIS проведе третия уебинар за 

агропрофесионални компетенции, включващ 18 безработни и нискоквалифицирани 

младежи от Румъния, заинтересовани от селскостопанския бизнес и start-up 

състезанието. >>> 

 
 
 

 
 

Деветият ни Бюлетин ще бъде публикуван скоро! 

Абонирайте се за нашия бюлетин >>> 

 

Свържете се с нас! 

 

 

    

hhttps://eneet-project.eu/hu/webinars/
https://www.facebook.com/eNEETRural/
https://eneet-project.eu/newsletter/
https://www.facebook.com/eNEETRural/
https://twitter.com/eneet_rural
http://www.eeagrants.org

