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Проектът

Основна
цел

Подцели

Следвайки европейската стратегия 2020 за продължаване
развитието на основните екологични умения, проектът HENGE, одобрен
по мярка Трансфер на иновации на секторна програма Леонардо да
Винчи, предвижда да насърчи предприемаческия дух в селските райони
чрез създаването на виртуална обучителна програма за хората от тези
райони, които търсят най-добрите дадености на своята среда по
отношение на разположение, природни и културни източници за
създаването на малки фирми с агро-туристически бизнес, който да им
помогне и да ги окуражи да разгледат възможността за самонаетост
като потенциална крачка към устойчива заетост.
Проектът HENGE предвижда прехвърлянето на добри практики в
развитието на селските райони главно от Западна Европа
(Великобритания и Испания) към източните страни-членки на ЕС
(Румъния, България и Литва) и Турция, които имат нужда от решения и
обучителни програми при справянето с липсата на умения и
безработицата в селските райони и при насърчаването на ползването
на природосъобразни практики. Проектът предвижда да бъде ползван
и да служи за целите на професионалното образование и обучение.
Проектът HENGE цели да адаптира и трансферира иновативна
методология и учебна програма за оценка на природните и културните
дадености с оглед развитието на предприемачеството в селските райони
и чрез партньорите в консорциума да прехвърли това към нови
географски пазари, обхващащи страни от Испания до Турция.
Продуктът на проекта ще се качи на платформа за управление на
електронното оучение и ще бъде наличен след края на съфинансирания
проект.
Подцелите на проекта са да:
• Трансферира резултатите на основния проект Панорама, за да
подобри съществено ситуацията на пазара на труда и политиките
по заетостта в страните, въвеждащи иновацията;
• Повиши вниманието към местните природни и
културно-исторически дадености и възможностите им за ползване
в контекста на развитието на предприемачество в селските райони;
• Разработи виртуална обучителна платформа и обучителна програма;
• Проведе информационна кампания за популяризиране сред
обучителните институции;
• Намали различията в местните възможности за трудова заетост;
• Създаде условия за прилагане на принципите за устойчиво развитие
чрез местните предложения за развитието на бизнес в селските
райони.

Целеви
групи
Проектът HENGE възнамерява
да обхване хората в селските
райони и да насърчи младежите,
жените, възрастните и хората в
неравностойно положение да
оценят и използват по най-добрия
начин своето природно и културно
наследство за алтернативна заетост
и агротуризъм като запазват и
гарантират устойчивостта на тези
ресурси.

Резултати
Резултатите и продуктите на проекта включват:
• разработване на обучителна програма, която да подпомага жителите
на селските райони при осъществяване на намеренията им за създаване
на собствен природосъобразен бизнес;
• осигуряване на инструментариум за ефективно намиране и анализиране
на възможности за ползване на културно-историческото наследство и
природните дадености за подпомагане на бизнеса в селските райони
при намаляването на неблагоприятното влияние върху околната среда;
• осигуряване на транс-секторен подход към професионалното
образование и обучение и пазара на труда;
• прехвърляне на материалите на платформа за електронно обучение;
• превод на резултатите (обучителни модули, наръчник за потребителя
и информационни материали) на езиците на страните, въвеждащи
иновацията;
• пилотиране на обучителните решения в целевите пазари;
• изготвяне на информационни материали;
• създаване на уебсайт;
• разработване на онлайн модулен курс на 6 езика;

