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В този брой 

• Новини по проекта 

• Заключителна кон-
ференция по проект 
SINTRA 

Проект SINTRA успешно приключи! 
Проект SINTRA – Постигане на устойчивост чрез вътреш-

но предприемачество достигна своя край през август 2022 г. 

след предизвикателно и интересно „пътешествие“, продължило 

24 месеца в рамките на програма Еразъм+ (KA2: Стратегически 

партньорства за обучение на възрастни). SINTRA е предназна-

чен да осигури интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на 

работодателите и служителите за развитието на техните уме-

ния, компетенции и нагласи, свързани с вътрешното предприе-

мачество, за подобряване на устойчивостта на техните органи-

зации. 

sintraproject.eu 

facebook.com/sintraproject.eu  

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 

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  

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 

Платформата за електронно обучение по проект SINTRA вече е дос-
тъпна за всички чрез самостоятелна регистрация! 

Гръцкият партньор по проект SINTRA — APOPSI S.A. — завърши платформата за електронно обуче-
ние, която предлага на всеки заинтересован потребител учебната програма, посветена на темата за 
насърчаване на екологичната, социалната и икономическата устойчивост на организациите чрез при-
лагане на вътрешнопредприемачески практики. 

Платформата включва следните курсове за електронно обучение, изготвени по SCORM стандарт, на 
английски език и на всички езици на партньорите: 

 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. 

Всеки заинтересован потребител може да се регистрира сам и да се запише в желаните обучителни 
модули на платформата! 

Платформата е достъпна на страницата на проекта: www.sintraproject.eu 
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 Новини по проекта 

Финализиране на инструментариума за отворени иновации за вътреш-
но предприемачество, фокусирано върху устойчивостта 

Целта на SINTRA инструментариума е да въведе набор от инструменти, които могат да се използват 
за оценка на предприемаческите ориентации на вътрешните предприемачи и тяхната готовност да 
събират идеи в даден бизнес/организация за целите на устойчивостта. Тези инструменти могат да 
помогнат за по-систематичен подход към иновациите, да следят напредъка и да идентифицират нови 
подходи към устойчивостта в екологичен, социален и икономически контекст. 

Инструментариумът се състои от: 

i. Наръчник за оценка на устойчивостта на даден организационен/бизнес модел 

ii. Насоки за включване на таланти в отворени иновационни проекти в сътрудничество с вътрешни 
предприемачи 

iii. Инструментариум за оценка на готовността на вътрешните предприемачи да събират идеи чрез 
използване на инструменти за отворени иновации 

Всички елементи на инструментариума, описани по-горе, са достъпн в секцията Резултати на уебсай-
та на проекта тук: https://sintraproject.eu/results/ 

Резултатите от проект SINTRA бяха представени на заключителната 
конференция в Исландия! 

Заключителната конференция на проект SINTRA се проведе в Акранес, Исландия на 23 август 2022 г., 
последвана от среща на партньорите по проекта на 24 август. Финалната конференция по проекта 
привлече интерес от страна на участници от различни части на Исландия и Европа. Всеки партньор 
по проекта беше подготвил постери за бизнес идеи за насърчаване на устойчивото развитие в своите 
страни. 

Конференцията беше открита от Магнус Смари Снорасон от партньора домакин и координатор на 
проекта, Simenntun Vesturlandi, който заедно с инструктора по проект SINTRA, д-р Ардур. Х. Ингол-
фсдотир и участничката в проекта Маргрет Бьорнсдотир, запознаха публиката с дейностите и резул-
татите на проекта. Конференцията беше последвана от изказвания на представители на различни 
национални и международни заинтересовани страни като Кристин Арни Лар Хробяртсон, главен из-
пълнителен директор на Running Tide, Агелики Василиу от Гърция, Аудур Финбогардотир от община 
Копавогур, Браги Пор Сваварсон от местната гимназия Боргарфьордур и Гисли Гисласон, председател 
на NYVEST. 
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