
Създаване на 
предприемаческа 
екосистема в селските 
райони, на качествена 
заетост, на дигитален 
и зелен бизнес

Ангажиране на 
публичните и 
частните 
заинтересовани 
страни за 
насърчаване на 
предприемачеството 
сред младите хора в 
селските райони 

DigiRUR

Устойчиво развитие 
на селските райони в 
Европа чрез 
повишаване на 
дигиталните и 
предприемаческите 
умения на младите 
хора

ВИЗИЯ

01

02

03



Включване на 
заинтересованите страни 
в дискусии и 
сътрудничество за 
насърчаване и улесняване 
на устойчивото 
предприемачество сред 
младите хора от селските 
райони 

ЦЕЛИ

Повишаване на 
информираността относно   
предприемачеството и 
неговата роля в 
устойчивото развитие на
селските райони сред 
младежите от селските 
райони 

Създаване на достъпна
среда, базирана на ИКТ за
подобряване на
предприемаческите
знания чрез уеб-базирана
платформа, отворени
образователни ресурси,
дигитален наръчник и
наставничество

Да се предоставят на 
доставчиците на ПОО, 
работещи в селските 
райони, с универсални 
цифрови инструменти, 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
МЛАДЕЖКИ ЦЕЛИ СА 
АДРЕСИРАНИ

създаване на условия, които 
позволяват на младите хора да 
разгърнат потенциала си в 
селските райони
 

разпространяват информация 
за политиките на ЕС и 
възможностите за финансиране 
на ЕС

популяризиране на 
Европейската Зелена сделка и
образовани младежи от селски 
райони в екологично зелен 
бизнес
 

насърчаване на половото и 
социалното равенство и 
включване 

повишаване на дигиталните 
знания на младежите от 
селските райони ще допринесе 
за постигнат тази цел особено 
сред младежи с по-малко 
възможности



ЦЕЛИ НА ЕС

ПО-УМНА ЕВРОПА

ПО-ЗЕЛЕНА, 
БЕЗВЪГЛЕРОДНА 
ЕВРОПА

СВЪРЗАНА 
ЕВРОПА

ACTIONS

01

Създаване на 
екосистемни панели за 
селско
предприемачество: 
Насърчаване на 
синергията между 
публичния и частния 
сектор за насърчаване на 
предприемачеството на 
младежите от селските 
райони;

02
Пилотни обучения на 
обучители имладежи от 
селските райони;

03
Дигитално повишаване на 
уменията: Сътрудничество 
с доставчици на ПОО, 
създаване на 
персонализирани 
образователни ресури, 
повишаване на уменията 
на младежите от селските 
райони в уеб дизайна, 
електронната търговия, 
дигиталния маркетинг и 
международни клиенти, 
събиране на данни;

04 Създаване на цифрова 
платформа за 
сътрудничество и 
образование;



ПОДКРЕПАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИЯ ЗА 
ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАЗИ 
ПУБЛИКАЦИЯ НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯВА
ОДОБРЕНИЕ НА 
СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО 
ОТРАЗЯВА ВЪЗГЛЕДИТЕ 
САМО НА АВТОРИТЕ И 
КОМИСИЯТА
НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ 
ЗА КАКВОТО И ДА Е 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯТА, 
СЪДЪРЖАЩА СЕ ТАМ.

МЕСТЕН ПАРТНЬОР 
ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Нели Цветкова
Координатор 
"Международни проекти"
МИГ "Панагюрище, 
Стрелча, Лесичово"
 България
+359 884 884 575
www. lagpsl.bg
lagpsl.international@abv.bg

КОНТАКТИ

Stay rural and
successful in the
digital era

www.digirur.eu
МЕСТЕН ПАРТНЬОР 
ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Институт за технологичен 
трансфер и иновации
+359 897 837 414
www.ittibg.org
projectsitti@gmail.com

https://ittibg.org/

