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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 

 Международни сре-
щи по проекта 

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 #3 ЯНУАРИ 2022 

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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  Новини по проекта  

Финализиране на Интелектуален продукт 3 “SINTRA Платформа за 
електронно обучение” 

Гръцкият партньор - APOPSI SA - завърши платформата за електронно обучение на проекта, която ще 

подпомага пилотните обучения във всички страни-партньори и ще осигурява достъп до обучителните 

ресурси, разработени в рамките на проекта, на целевите групи и заинтересовани страни в хода на 

изпълнението на инициативата и в дългосрочен план. 

Платформата включва следните курсове за електронно обучение, изготвени по SCORM стандарт. Кур-

совете са достъпни на английски език, както и на всички езици на проектните партньори: 

 Разбиране на организационния контекст и неговия потенциал за ориентирано към устойчивост 

развитие. 

 Предварителна оценка на въздействието, което вътрешнопредприемаческите инициативи имат 

върху устойчивостта. 

 Идентифициране на фокусирани върху устойчивостта възможности и перспективи за иновации, 

посредством използването на вътрешни и външни източници на идеи. 

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

 Защита на достойнствата на собствените вътрешнопредприемаческите идеи и работа с ръководст-

вото на организацията по въпросите на устойчивостта. 

 Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за 

фокусирано върху устойчивост развитие. 

Платформата е достъпна през електронната страница на проекта: www.sintraproject.eu  
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  Новини по проекта  

Международни партньорски срещи по проект SINTRA 

На 27 и 28 септември 2021 г. се проведе 3-та международна среща по проекта, на която партньорите 

обсъдиха изготвените обучителни материали, предстоящите пилотни семинари и консултантски услу-

ги, платформата за електронно обучение, както и въпроси, свързани с администрацията и управлени-

ето на проекта. Срещата се проведе в Хърватия, организирана от VE-GO-RA и имаше хибридна фор-

ма, с участието на партньори присъствено и онлайн, чрез MS Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртата международна среща по проект SINTRA се проведе на 11-12 януари 2022 г. в Авейро, 

Португалия. Поради ограниченията на Covid-19 само българските, хърватските и исландските парт-

ньори присъстваха лично на срещата, докато останалите партньори участваха чрез MS Teams. 

Бяха обсъдени постигнатите до момента резултати и бъдещите дейности по проекта, а именно пилот-

ните обучения за подкрепа на ориентирано към устойчивост вътрешно предприемачество, както и 

консултантските услуги, които ще се предоставят на организации в страните-партньори.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 


