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Проектът “Bridging the Gap / Преодоляване на празнина” е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този бюлетин 
отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде 
използвана съдържащата се информация. 

 

  

"...Проектът Bridging the 
Gap ще трансферира и 
адаптира иновативна 

методология за обучение 
и развитие на 

предприемачите ..." 

 

 
 

   

   

Проект Преодоляване на 

пропастта/ Bridging the Gap 

(BTG)  

Проектът Bridging the Gap 

Преодоляване на пропастта/ (BTG) 

е финансиран от Програмата 

„Учене през целия живот“, 

подпрограма „Леонардо да Винчи“, 

„Трансфер на иновации“ на 

Европейската комисия. Основната 

цел на проекта е трансфер и 

адаптиране на иновативна 

методология базирана на модела 

„Свързване/ The Bridge (TBM)”  от 

Великобритания за обучение и 

развиване на предприемачество 

към Испания, Гърция, Холандия и 

България. Моделът ще бъде 

използван и тестван в нова 

икономическа, социално-културна и 

езикова среда. По-конкретно, в 

рамките на проекта ще се изготви 

обучителна методология и 

материали в подкрепа на бизнес 

инкубатори, обучители в центрове 

за професионално обучение и 

центрове за заетост за работата 

им с местни предприемачи и 

обучаеми от маргинализирани 

групи / неравностойно положение, 

за да развиват своите качества, 

умения, опит и нагласи, 

необходими за стартиране на 

собствен бизнес. Партньори в 

проекта са 6 организации от 

различни страни от ЕС, които имат 

познания и опит в бизнес 

инкубирането, професионалното 

обучение и работа със специфични 

целеви групи, като младежи, 

мигранти, хора с увреждания. 

Моделът Свързване/ The 

Bridge (TBM) 

Основната цел на модела е 

подпомагане на бизнеса, 

предприемаческите умения и 

стремежи чрез постоянна подкрепа 

от личности, вече минали по този 

път. 
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Офисите на „Bridging to the Future“ 

(Свързване с бъдещето) в Голф-клуб 

Едгбастън, Бирмингам, Великобритания 

Чрез модела „Свързване/ The 

Bridge (TBM)” ще се постигне 

прилагане на обучителна 

методология, състояща се от 

практически групи, индивидуални 

коучинг сесии, семинари, достъп до 

актуална информация и постоянна 

подкрепа от опитни бизнес 

експерти. Моделът се състои в 

предоставяне на знания от 

успешни предприемачи и 

преподаватели от професионално 

обучение, поредица от 

индивидуални коучинг сесии, 

бизнес сценарии и учебни 

материали. 

Методологията е иновативна в 

това, че не съществуват такива 

модели или системи в държавите 

на партньорите (напр. 

съчетаване на инструкции и 

коучинг с активна подкрепа), 

обучителните материали ще бъдат 

преведени на езиците на 

партньорите и ще бъдат 

адаптирани с цел да отговорят на 

специфичните социално-културни 

нужди на различните групи в 

неравностойно положение. 

Моделът се е доказал като 

успешен: в Обединеното кралство 

от 2010 г. с негова помощ са 

създадени 18 компании в области 

със значителна социално-

икономическа неравнопоставеност 

и всички те все още работят и 

печелят. 

 

1.4. Очаквани резултати и 

крайни продукти 

Чрез този трансфер 

организациите ще овладеят 

нови методи за развитие и 

ключови компетентности, 

необходими за започване на 

бизнес, особено за хора, до 

които е трудно да се достигне 

(напр. в риск от социално 

изключване). Хора без бизнес 

опит ще бъдат насочвани от 

преподаватели и успешни 

предприемачи да развият 

своите качества, опит, нагласи 

и умения за бизнес, за да 

създадат и управляват свои 

собствени микропредприятия. 

Това ще подобри техния 

капацитет и способност да 

управляват успешен бизнес и 

създават заетост. Продукти на 

проекта ще са помагало, 

ръководство „стъпка по 

стъпка“, фокусиращо се върху 

модела „Свързване/ The 

Bridge“ за Европа, интернет 

страница и интерактивно 

представяне на казуси на 

интернет страницата на 

проекта. Освен това, ще се 

оказва подкрепа в реално 

време от опитни 

преподаватели и европейски 

експерти, които ще подпомагат 

целевите групи за 

разработване и предоставяне 

на методологията "Свързване/ 

The Bridge". 
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Разпространяване и устойчивост на проекта 

Желанието на партньорите е постигнатите резултати и разработените продукти по време на проекта да 

продължат да се използват и след неговото приключване. Целта е комерсиализиране на модела и 

представянето му пред лицата, определящи политиките във всяка участваща страна. Това би  имало реално 

въздействие върху начина на придобиване на предприемачески умения в различни социално-икономически 

групи (включени са и групи в неравностойно положение) и със сигурност ще окаже влияние върху 

националните политики в сферата на професионалното образование и обучение. Ето защо, специално 

внимание ще бъде отделено на разпространение и използване на резултатите от проекта по време на 

неговото изпълнение и след приключването му. 

Първа работна среща  в Бирмингам (Великобритания) 

На 17-18 октомври в Бирмингам, Великобритания, партньорите се срещнаха с цел стартиране на проекта 

BTG! Срещата се проведе в офисите на водещия партньор “Bridging to the Future" (Свързване с бъдещето) в 

сградата на Голф – клуб Едгбастън. Красотата на природата наоколо засили отборния дух и желанието за 

сътрудничество! 
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Партньори:  
 BTF е инкубатор за социални предприятия и малки и средни предприятия (МСП). Предлага 

цялата необходима подкрепа за лица или групи, които желаят да започнат бизнес, социално 
предприятие или проект в полза на общността. Предоставя обучение за много различни групи и 
хора в неравностойно положение, напътства ги, за да намалят зависимостта си и да развиват 
своите стремежи и способности, така че да могат да създават/ намират заетост.  

 

MEХ е организация в доброволческия и обществен сектор, работеща в областта на социалното 
включване в Мърсисайд. Ключова заинтересована страна е и оказва влиятелна подкрепа в 
доброволческия и обществен сектор, има отличен опит в предоставяне на иновативни и 
успешни програми за партньорство, включително проекти, подкрепящи лица в неравностойно 
положение чрез обучение и създаване на самостоятелна заетост. 

 

 

 

Академия за предприемачество (AKEP) е организация с нестопанска цел и център за обучение 
в Гърция. Работи в сътрудничество с Федерацията на гръцките асоциации на млади 
предприемачи с цел да допринесе за създаването на по-здравословна бизнес среда за развитие 
на предприемачеството в Гърция и в Европа, както и на подходящи условия за 
предприемачество в подкрепа на млади предприемачи за постигане на бизнес целите им и 
планове в дългосрочен план. 

 

 Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачество (BI-GD) работи 
за насърчаване развитието на местната икономика и човешки ресурси. Основната цел е 
подкрепа на стартиращи бизнеси и МСП в регион Гоце Делчев чрез предоставяне на 
висококачествени бизнес услуги: информация, консултации, обучения, и подкрепа чрез микро-
финансиране. 

  

 

 Everis е мултинационална консултантска компания, фокусирана върху предлагането на 
цялостни бизнес решения на клиентите си, отговаря на всички гледни точки във веригата на 
добавена стойност, от бизнес стратегията до система на разгръщане. Тя идентифицира 
стартиращи фирми, подпомага предприемачите и ускорява растежа им. Като част от текущата 
си работа, Everis контактува с предприятия във всички сфери на индустри ята и публичния 
сектор. 

 

 Бизнес Развитие Фриесланд (BDF) разработва и изпълнява проекти, фокусирани върху 
развитието на МСП и повишаване и споделяне на знания. Участва в ключови стартиращи 
програми и насърчава регионална мрежа, за да се превърне във водещ специалист по 
стартиращи фирми в провинция Фриесланд. Подкрепя стартиращи предприятия да укрепят 
бизнес  си и да увеличат растежа им за максимален период от три години. Това включва 
коучинг, бизнес обучение, насоки и работа в  мрежа.  

 

 

 


