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НОВИНИТЕ ПО ПРОЕКТ SINTRA 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Целевите групи по про-
екта са работодатели и 
служители от бизнес, 
гражданския и публич-
ния сектор, които се 
интересуват от пови-
шаване на капацитета 
за устойчиво развитие 
на своите организации 
чрез вътрешно предп-
риемачество 

В този брой 

 Новини по проекта 

 Национални публич-
ни събития 

Партньорите по проекта 
 Координатор на проекта: Simenntunarmidstodin a Vestur-

landi, Исландия — www.simenntun.is 

 APOPSI Information Technology, Consulting and Training Ser-

vices S.A, Гърция — www.apopsi.gr  

 Creatrix ehf, Исландия — www.creatrix.is 

 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Португалия — 

www.dialogue-diversity.pt  

 VE-GO-RA, Хърватия — www.vegora.hr  

 YSBF Youth in Science and Business Foundation, Естония — 

www.ysbf.org  

 Тора Консулт ЕООД, България — www.toraconsult.com  

БЮЛЕТИН #2 ЮНИ 2021 

Проектът 
SINTRA – Постигане на устойчивост чрез вътрешно предприе-

мачество е 24-месечен проект по програма Еразъм + (KA2: Страте-

гически партньорства за обучение на възрастни), предназначен да 

осигури интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на организаци-

ите за развитие на умения, компетентности и нагласи, свързани с вът-

решното предприемачество, както за служителите, така и за работо-

дателите за подобряване на организационната устойчивост. 

sintraproject.eu 

facebook.com/sintraproject.eu  

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение 

на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 

Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 
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Финализиране на Интелектуален продукт 1 “Добри практики и ана-
лиз на несъответствията” 
Партньорите по проект SINTRA приключиха националните проучвания и докладите за идентификация на 
добри практики във всички участващи страни. Това беше първият етап от изпълнението на проект SINTRA, 
посветен на задълбочено проучване на националните и секторните условия за развитие на екологичната, 
социалната и икономическата устойчивост; бяха анализирани и добри практики в конкретни сектори с по-
тенциал за устойчивост във всички страни-партньори, свързани с положителните ефекти, които вътрешно-
то предприемачеството може да окаже върху устойчивостта в едно или повече от нейните измерения. На-
ционалните доклади за анализ на несъответствията, които бяха реализирани като втора фаза на Интелек-
туален продукт 1, бяха фокусирани върху идентифицирането на съществуващите пропуски в организаци-
онните условия и вътрешнопредприемаческите умения и начин на мислене на служителите/ работодатели-
те. Националните доклади бяха обект на сравнителен анализ в обобщен доклад, изготвен от българския 
партньор, като направените заключения послужиха за допълване на знанията по отношение на системното 
картографиране на фокусирани върху устойчивостта нужди от обучение на служители и работодатели в 
партньорските страни, свързани с вътрешното предприемачество. 

Всички национални доклади и обобщителният доклад могат да бъдат намерени на уебсайта на проекта: 
https://sintraproject.eu/results/  

Стартиране на Интелектуален продукт 2 “Иновативни обучителни 

материали и услуги по проект SINTRA” 

Въз основа на съществуващите пропуски в организа-
ционните условия и начина на мислене на служите-
лите/работодателите по отношение на вътрешното 
предприемачество, както и на успешните истории, 
идентифицирани и задълбочено изследвани по вре-
ме на Интелектуален продукт 1, стартира създаване-
то на обучителните материали и развиването им в 
специфични модули. Консорциумът, въз основа на 
своите изследвания и работа в областта на насърча-
ването на устойчивостта чрез вътрешнопредприема-
чески практики, вече е идентифицирал широк спек-
тър от потенциални потребности от обучение за це-
левите групи по проекта. По-точно, следните шест 
обучителни модула се разработват от партньорите 
по проекта, които впоследствие ще бъдат трансфор-
мирани от гръцкия партньор в асинхронно съдържа-
ние за електронно обучение: 

1. Разбиране на организационния контекст и неговия потенциал за ориентирано към устойчивост развитие. 

2. Предварителна оценка на въздействието, което вътрешнопредприемаческите инициативи имат върху 
устойчивостта. 

3. Идентифициране на фокусирани върху устойчивостта възможности и перспективи за иновации, посредс-
твом използването на вътрешни и външни източници на идеи. 

4. Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“. 

5. Защита на достойнствата на собствените вътрешнопредприемаческите идеи и работа с ръководството на 
организацията по въпросите на устойчивостта. 

6. Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за фокуси-
рано върху устойчивост развитие.  
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Международни електронни срещи по проект SINTRA 

Поради наложените COVID ограничения, партньорите по проекта все още не са се срещали лице в лице. 
Опитвайки се обаче да осигурят добро техническо и финансово управление на проекта, партньорите се 
срещат всеки месец в MS TEAMS, за да обсъждат и вземат решения относно дейностите по проекта и ос-
новните му етапи. Тези срещи се оказаха ценни по отношение на изпълнението на проектните дейности в 
срок и съгласно предварително дефинираните стандарти за качество. Нещо повече, по време на тези сре-
щи, сред представителите на партньорите и екипите по проекта се установи добър климат и приятелска 
атмосфера, което е от ключово значение за успешното изпълнение на проекта. На 27 и 28 септември 2021 
третата международна среща по проекта ще бъде осъществена физически (най-накрая!) във Велика Гори-
ца в Хърватия, с домакин VEGORA. 

Провеждане на национални публични събития 
Подготовката и провеждането на национални публични събития започна във всички страни-партньори. В 
Гърция, националното публично събитие беше организирано от APOPSI S.A. на 09.06.2021 в ZOOM, с учас-
тието на 175 работодатели и служители и представители на социални партньори, публични служби по зае-
тостта, технически училища и организации за професионално обучение. 

Dialogue Diversity проведе присъствено публично събитие на 30.06.2021 г. в Агуеда (индустриалната и биз-
нес зона в региона на Авейро), с участието на 30 представители на предприятия, центрове за обучение на 
възрастни и организации за професионално обучение, университети и училища. 

Националното събитие за повишаване на осведомеността по проект SINTRA в България се проведе онлайн 
в MS Teams на 28.06.2021, с участието на 31 служители и представители на работодатели и различни за-
интересовани страни - търговско-промишлени камари, социални партньори, обучителни организации, ака-
демични среди и др. След представянето на постигнатите до момента резултати от проекта, беше иниции-
рана дискусия за перспективите за устойчиво развитие в България и потенциала на вътрешното предприе-
мачество за подкрепа на устойчивостта в нейните три измерения - екологична, икономическа и социална 
устойчивост. 

Следващите публични събития в останалите страни-партньори по проекта, ще бъдат проведени през идни-
те месеци. 

 

 

 


