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Проектът има за цел да идентифицира и споделя 
най-добрите практики в областта на образованието за 
възрастни, да стимулира насочените целеви групи в тяхния 
стремеж към предприемачество и развитие на тяхната 
дигитална грамотност.  MECOS RNET възнамерява да улесни 
достъпа до качествено образование в тези области на хора, 
живеещи в маргинален контекст, като им предоставя 
възможност да започнат своята бизнес идея и 
допринасяйки за икономическото съживяване на местните 
общности. По време на изпълнението на проекта, еко 
визията като възможност за местно развитие, ще бъде 
централна.
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KA220 – Партньорство за 
сътрудничество в 
образованието на 
възрастни, се финансира 
от програма Еразъм+ и ще 
продължи 24 месеца.
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консорциум

Проектът се фокусира върху насърчаването 
на самостоятелната заетост и 
предприемачеството сред две целеви групи: 
Младежи на възраст 18-35 години, и 
Сребърна възраст,  хора на възраст над 50 
години.

И двете категории се приемат като 
приоритетни, тъй като са особено уязвими, 
особено в селските райони. В проекта ще се 
включат и хора с увреждания.

MECOS RNET ще осигури три 
основни резултата, като всички те 
са фокусирани върху създаването 
на иновативна гледна точка за 
икономическото и социално 
развитие, както и върху 
обработката на образователни 
пътеки, които са ефективни за 
придобиване на основни, ключови 
компетенции, за да започне човек 
да работи като самостоятелно зает 
или предприемач. По-специално, 
консорциумът ще: Подготви курса 
за обучение по бизнес 
образование за предприемачи; 
Създаде масов онлайн отворен 
курс по предприемачество за 
всички (MOOC); Осигури 
специализирана платформа на 
Международния център за 
обучение и консултации, която ще 
продължи да работи и след 
жизнения цикъл на проекта и 
чието функциониране ще 
спомогне за поддържане на 
мини-екосистемите, създадени по 
време на изпълнението на 
проекта.

Консорциумът MECOS RNET се състои от 
високоспециализирани публични 
образователни организации и 
неправителствени организации от България, 
Украйна, Полша, Гърция и Италия. 
По-конкретно, Национална асоциация на 
общинските служители в България България, 
Kyiv Business School Киевско бизнес училище - 
Украйна, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii 
Висша школа по туризъм и екология - Полша, 
INCLUDE – Интердисциплинарна мрежа за 
специално и междукултурно образование 
Гърция и CEIPES – Centro Internazionale della 
Pro „Educazione e lo Sviluppo Международен 
център за образование и развитие - Италия 
ще си сътрудничат за постигане на 
гореспоменатите цели.




