eNEET Rural – Бюлетин – 13.10.2021

Двудневната международна конференция в Унгария събра NEETs и заинтересовани лица
от България, Италия, Испания, Румъния и Словения
Двудневното хибридно събитие, проведено на 20-21.09.2021г. в Будапеща, Унгария и излъчено
онлайн, събра представители на младежката целева група, политици, специалисти по заетостта,
успешни стартиращи лидери и технологични пионери от участващите страни
над 40 участници от различни области: партньори, младежи принадлежащи към групата
NEET, селско стопанство, създаване на политики, заетост на младежи, развитие на бизнеса
(някои се присъединиха към срещата чрез онлайн платформи поради трудности при
пътуване)
18 NEET отбора в последния кръг на Start-up състезаниетп (от общо 50 отбора на
национално ниво)
Събитието беше излъчено на живо в YouTube
9 презентатора от България, Унгария и Словакия
2 посещения на ферми в околностите на Будапеща >>>

18 млади, амбициозни и бъдещи предприемачи от България, Испания, Италия, Словения,
Румъния и Унгария, избрани за победители на национално ниво, се включиха в състезанието.
Представяйки различни агро-бизнес идеи пред международно жури, аудиторията се наслади на
впечатляващи презентации, много интересни дейности и бизнес възможности за решаване на
проблеми в селското стопанство с иновационни технологии.
След гласуване и пълно единодушно решение журито обяви трите най -добри бизнес плана
сред 18 избрани за участие на международно ниво. Те са много екологични, модерни теми,
свързани с градско земеделие, много дефинирани продукти и имат добър потенциал на пазара
според членовете на журито:
1-во място: Бизнес идеята #Yumento от Словения
2-ро място: Бизнес идеята #UrbanFarmer от България
3-то място: Бизнес идеята #LifeVillageHolisticFarm от Унгария

Двудневното международно събитие в Унгария завърши с посещения на фермери в провинцията.
Националните заинтересовани страни и младежи имаха възможност да се срещнат лично със
собствениците на семейно управлявана еко ферма за ябълки в Иполидамас и Malomkert
Ökoturisztikai Központ (Център за екотуризъм), разположен в Сзоб.

CPDIS (Румъния) ще бъде домакин на последното събитие по проекта, което ще се
проведе по време на най-голямото селско-стопанско изложение в страната INDAGRA
https://www.indagra.ro/en/ в Букурещ, Румъния на 30/10-02/11/2021. Събитието ще бъде
посетено не само от партньорите на консорциума, но и като транснационално действие за
чиракуване, както и от техните кооперативни заинтересовани страни и техните NEET се

оказаха отлични в различни действия на eNEET в селските райони. >>>

Всичките ни Бюлетин са публикувани тук!
Абонирайте се за нашия бюлетин >>>
Свържете се с нас!

