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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПЪТИЩА НА
ЗАЕТОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА
МОБИЛНОСТТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ELIST-REGIONAL DEVELOPMENT

ELIST-РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ELIST aims at stimulating entrepreneurship activity among rural populations by providing
innovative learning tools, as well as creating the conditions for young urban populations to migrate
to rural areas.

Проектът ELIST цели стимулиране на предприемаческата активност сред населението в
селските райони чрез предоставяне на иновативни обучителни инструменти, както и създаване на условия за младото градско население да мигрира към селските райони.

ELIST therefore will foster employability and mobility of target groups by providing hands-on and
inclusive learning methods to improve their competences (knowledge, skills and behaviour) and
at the same time address emerging practices on the topic of sustainable development in the rural
sector with tangible outcomes at the European level.

ELIST ще насърчи пригодността за заетост и мобилност на целевите групи и ще подобри
техните компетентности (знания, умения и поведение) чрез осигуряване на практически
и приобщаващи методи на обучение. ELIST ще прилага работещи практики в областта на
устойчивото развитие в селскостопанския сектор с осезаеми резултати на европейско
ниво.

TARGET GROUPS:

young managers in agriculture sector and
tourism,
young people and women (rural and urban
periphery) and
adult learning practitioners.

FINAL BENEFICIARIES:

At the long term the entire regions and
their citizens will benefit from the approach
of sustainable training innovations.

OBJECTIVES

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

млади мениджъри в селскостопанския
сектор и туризма;
млади хора и жени (на село и в градската периферия);
обучители

КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:

В дългосрочен план цели региони и тяхното население ще се възползват от подхода на устойчиви обучителни иновации.

ЦЕЛИ

The development and consolidation of entrepreneurial competences (knowledge, skills and
attitude) in rural populations, aiming at creating new pathways for employment with non-formal
and informal learning activities;

развитието и увеличаването на предприемаческите компетенции (знания, умения и нагласи) в селското население, с цел създаване на нови пътища за заетост чрез неформални и
иновативни обучителни дейности;

The contribution to a positive impact on local development in a sustainable way, considering
the environment, the economy and the social context.

положително въздействие върху местното развитие по устойчив начин, като се има предвид околната среда, икономиката и социалния контекст.

OUTCOMES AND ACTIVITIES
ELIST is developing a pilot training course on entrepreneurship competences including a
curricula, a blended learning training method (residential and elearning), an open access
internet networking platform, and guidelines for multipliers and for ECVET (European Credit
System for Vocational Education and Training) framework practitioners.
In order to prepare a solid basis for sustainable impact in the regions one focus is given to
capacity building of rural population and communities with the special support of a mentoring
programme, a cooperation plan between policy-makers (public authorities), Vocational
Education & Training providers in general, active civil society organisations (CSO) as well as
other representative of the related sector.
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РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ
ELIST разработва пилотен курс за обучение по предприемачески компетенции и включва
учебни програми, комбиниран метод на обучение (дистанционно и електронно обучение),
интернет платформа със свободен достъп, както и ръководства за мултипликатори и
съгласно ECVET (Европейска система за кредити в професионалното образование и
обучение).
За да се подготви солидна основа за устойчиво въздействие във въпросните региони
следва да се изгражди капацитет на населението в селските райони и общности със специалната подкрепа на менторска програма, план за сътрудничество между взимащите
решения публични власти, професионалното образование и доставчиците на обучение,
организации на гражданското общество, както и други представители от сектора.
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