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eNEET Rural се ползва от безвъзмездна финансова 
помощ в размер на € 1,5 милиона от Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия чрез  

the EEA and Norway Grants Fund for 
Youth Employment 

(ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост)

Финансиране:: €1.508.375,74
Продължителност: Октомври 2018 – Септември 2021

The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment 
цели да подкрепи транснационални проекти, които 

насърчават устойчивата заетост на младите хора.

Повече информация: www.eeagrants.org

Партньори
Консорциумът на проект eNEET Rural включва 
организации от 6 държави и експертен партньор 
от Норвегия Партньорите представляват мрежа  
от организации в подкрепа на безработни млади 
хора, в т.ч. младежки НПО, образователни и 
обучителни центрове, сдружения на общини, 
агенции за регионално развитие и бизнес 
инкубатори с фокус върху земеделието.

Асоциация на Българските 
Черноморски Общини (АБЧО) 

България  | www.ubbsla.org

CЦентър за развитие на 
структурните фондове в 

Румъния (CPDIS)
Румъния | www.cpdis.ro

Асоциация за изследване на 
бизнеса и Национален 

технологичен център за 
хранително-вкусовата 

промишленост, Екстремадура 
(CTAEX)

Испания | www.ctaex.es

Консултантска фирма 
Fruto Consulting Ltd (FRUTO) 

Унгария | www.fruto.eu

Технологичен парк - Център за 
подкрепа на бизнеса, инкубатор 

и регионален център за 
технологично развитие (STP) 

Словения | www.stp.si

Консорциум Oltrepo Mantovano 
(COM)  Италия | 

www.oltrepomantovano.eu

Inclusion AS (INCLUSION)  
Норвегия | www.inclusion.no

Проектът се изпълнява от:



Не пропускайте 
възможностите на проект 

eNEET Rural, ако 
• искате да научите: 
   • Как да подготовите  автобиография и как 

успешно да се явите на интервю за работа;
   • Техники за самоусъвършенстване;
   • Основите на създаване на бизнес, 

включително и финансирането му, правни 
условия и представяне на бизнес идеи;

   • Специфични теми от сферата на  
земеделието.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!
coordinator@ubbsla.org

• желаете да се включите в стажантски програми 
в земеделски стопанства/ ферми или бихте 
искали да бъдете домакин и ментор на 
обучаемите;

• интересувате се от работните посещения, за да 
се запознаете с най-добрите международни 
практики за развитие на младежта и 
стартиране на бизнес;

• отговаряте на критериите, за да бъдете наши 
целеви групи;

Кой има полза от проекта?

Целева група 
са NEETs

Представители на вторичната целева 
група ще се възползват от участието си в 

международна професионална мрежа от 
заинтересовани страни, свързани с 

развитието на младежта, като участват 
в транснационални работни посещения и 

програми за обмен на персонал.

• Ниско квалифицирани младежи 
• Между 25-29 години
• Регистрирани в бюрата по труда
• Живеещи в малки населени места 

и изправени пред множество 
бариери при навлизането на 
пазара на труд

Специално внимание се обръща на 2 
подгрупи младежи: 
1) Тези с диплома за средно образование ще 
получат обучение по предприемачество и 
насоки за създаване на собствена компания

2) Тези без диплома за средно образование ще 
бъдат включени в обучение в сферата на 
селското-стопанство, което да ги подготви за 
намиране на работа в сектора

Вторична 
целева група

• Министерство на труда
• Семейства
• Социални служби
• Регионални центрове по заетостта
• Правителствени организации, отговорни за изготвянето на 

съответната политика
• Асоциации за подкрепа на труда и безработицата 
• Други младежки организации и мрежи
• Широката  общественост

За проекта 
ЗАЩО: В много селски райони на Европа има малко 
възможности за работа. Безработицата сред 
младежите е висока. Много млади хора, които са 
напуснали училище и са с ниска квалификация  
срещат трудности при намирането на работа. Това 
се отнася особено за хората с увреждания и тези от 
етническите малцинства, които се сблъскват с редица 
дискриминационни трудности в образованието и с 
работодателите.

КАКВО: eNEET Rural ще се фокусира върху 
иновациите и технологиите в селскостопанския 
сектор, като приложи комплексен подход по 
отношение на младите хора, които не са включени в 
образователната система, не са заети или нямат 
изградени трудови навици (NEETs): ще се организират 
онлайн и обучения на място, младежки конкурс, 
обмен на персонал и ще се предложат менторски 
услуги.

КЪДЕ: Географско покритие на проекта:
• Териториално обхваща партньорските държави по 

проекта: България, Унгария, Италия, Румъния, 
Словения и Испания

• На двустранна основа са включени партньорските 
държави като България-Гърция, Румъния-Латвия, 
Испания-Португалия, Унгария-Словакия, 
Словения-Хърватия и Италия-Малта.


