
eNEET Rural:
Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията 

на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини

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.

ЗАЩО: 
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. Проектът ще повиши 
уменията на младежите на възраст 25-29 г., 
живеещи в малките населени места и ще 
стимулира тяхното предприемачество и успешна 
реализация на пазара на труда в селскостопанския 
сектор.

КАКВО:

КАК: ПОЛЗИ:
• Младежите с диплома за средно образование ще 

получат обучение по предприемачество и насоки 
за създаване на собствен бизнес;

• Младежите 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;

• Земеделските стопанства/работодатели, които ще 
се включат като ментори и наставници на 
младежите ще могат да наемат обучения персонал;

• Заинтересованите страни в областта на развитието 
на младежката заетост, включени в международна 
професионална мрежа, са поканени да участват в 
международни посещения и програми за обмен на 
персонала.

• Трансфер на ефективни практики и иновативни 
решения за обучението на младите хора;

• Включване на широк кръг от работодатели: НПО, 
организации на гражданското общество и МСП;

• Иновативна start-up подкрепа за млади 
предприемачи;

• Нови подходи за консултации и подготовка;
• Иновационен фокус върху пригодността за 

заетост;
• Смесване на различни подходи за обучение;
• Иновативни краткосрочни и дългосрочни 

младежки обмени.

• Разработена обучителна платформа (eNEET Rural System)
• Повече от 300 младежи, участвали в агро-технологични онлайн/офлайн обучения
• 900 младежи, участвали в обучения за развитие на професионални умения
• 18 младежи (представили се най-добре на обученията), включени в 3-5 дневни международни 

обмени
• 30 младежи, участвали в 1-3 месечни стажански програми в земеделски стопанства
• 6 менторски услуги за младежите, участвали в дългосрочни обмени
• 20 заинтересовани страни, включени в международни учебни визити с цел да подобрят работата си 

и да повлияят на вземането на решения свързани с младежта
• 45 младежи в процес на стартиране на собствен бизнес
• 2000 потребители, информирани чрез социалните и специализираните медии, бюлетини, 

прессъобщения, интервюта и др.

ЦЕЛИ: Rural
eNEET



• Териториално обхваща партньорски държави по проекта: България, Унгария, Италия, Румъния, Словения и 
Испания

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

КЪДЕ: 
Географско покритие на проекта:

Благодарение на заложените дейности, проектът ще допринесе за активното търсене на работа на 900 
младежи и създаването на 200 нови работни места.

eNEET е вдъхновен от принципите на 
сътрудничество, споделяне и устойчивост!

Контакти
Водеща организация:
Асоциация на Българските 
Черноморски Общини
България
www.ubbsla.org 
coordinator@ubbsla.org

Мениджър комуникации:
Fruto Consulting Ltd

Унгария 
www.fruto.eu
info@fruto.eu

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)

Продължителност: Oктомври 2018 г. – Септември 2021 г.

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

WWW.ENEET-PROJECT.EU

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ


