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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на
възрастни, които за бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ
ПАКЕТ FINE2WORK.

Име на модул: Финансови компетенции
Заглавие на Тема 4: Външни възможности за финансиране
Учебен план 16 – Международни програми за подкрепа
Продължителност: 60 минути
Основната цел на този учебен план е да предостави цялата
необходима информация на възрастните обучаеми за основните
принципи на международните програми за подкрепа

Цел

Целева група

Помещение / Оборудване

Инструменти / Материали

Възрастни (по-специално жени)
•
•
•
•
•
•

Учебна стая
Интернет достъп
Проектор
Бяла дъска
Лист хартия A3
Помощен материал 1

Задача 1: Разберете какви са наличните международни програми
1.2. помолете учениците да отворят търсачката и да напишат ключови
думи „ЕС фондове за предприемачество в държава X” (10 мин)
Основни задачи

1.3. помолете обучаемите да намерят видео и връзки за финансиране
от ЕС, които харесват най-много в страната X (20 мин)
1.4. помолете студентите да запишат тези линкове и да ги споделят с
другите (20 мин)
Задача 2: Заключение (10 мин)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само
възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 4: Възможности за външно
финансиране

Разберете действащата международна програма.
-

Използвайте тази задача, за да станете проактивни в търсенето на
възможности!
Никога не се отказвайте, в случай че не стигнете до точния човек!

1. Моля посетете страницата https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

2. Изберете вашата национална точка за контакт (може да има две или повече)

3. Свържете се с тази отговорна институция по телефона или имейл, за да обясните каква е вашата
идея и че може да се интересувате от този тип обмен.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само
възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337

