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ОТНОСНО ПРОЕКТА 
Проектът „SCOPE – Умения за корпоративно предприемачество” (проект № 2017-1-AT01-
KA202-035043) се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, КО2 – “Сътрудничество и 
иновация за добри практики”, финансирана от Европейския съюз. Продължителността на 
проекта е 24 месеца, с начало 1 октомври 2017 г. и край 30 септември 2019 г.  

Проектният консорциум се състои от 8 партньори от 4 европейски държави: Австрия, 
Испания, Гърция и България. Всички партньори разполагат с необходимия опит, не 
само в съответната си професионална област, но и в международното сътрудничество 
по различни европейски проекти и програми. Това ще допринесе за създаването на 
работещо и успешно партньорство по време на и след реализацията на проекта.

ЗАЩО SCOPE? 
КОРПОРАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Корпоративното предприемачество се дефинира като ангажиментът на съществуваща 
организация за стимулиране на иновация чрез инвестиране на ресурси в развитието на 
нови бизнес начинания, нови продукти, услуги или процеси, както и в обновяването на 
стратегии и конкурентни позиции. 

ИНТРАПРЕНЬОРСТВОТО 
Интрапреньорството обхваща инициативи, свързани с иновации, които се предприемат 
от служители и се подкрепят от техните организации. 

Холистичният подход на проекта SCOPE гарантира осигуряване на ползи за 
компаниите и техните служители и по-ефективното реализиране на интрапреньорство.  
Новоразработените и иновативни матрици за компетенции за мениджъри и служители/
обучаеми и лесният за използване инструмент за предварителен анализ на пропуските за 
мениджъри ще осигурят добавена стойност за европейските компании и доставчици на 
образователни услуги. 

ЦЕЛИ
ОБЩИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

 подкрепа за иновативността и растежа на европейските компании; 

  създаване на структури за корпоративно предприемачество в компаниите; 

  повишаване на компетенциите и уменията на служителите за корпоративно 
предприемачество.



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
Преките бенефициенти от резултатите на проекта са:

мениджъри на компании

служители на компании

обучаващи се в ПОО

доставчици на образователни услуги

агенции за бизнес развитие

агенции по заетостта

РЕЗУЛТАТИТЕ НА SCOPE ВКЛЮЧВАТ:
Очакваните интелектуални резултати са следните:

ИР1: Каталог на добри практики за корпоративно предприемачество
ИР2:  Матрица на  компетенциите за корпоративно предприемачество за 

мениджъри и за служители/обучаеми 
ИР3: Програма за обучение по корпоративно предприемачество
ИР4: Наръчник и промоционален видео клип за корпоративно предприемачество 

Програмата SCOPE за корпоративно предприемачество ще бъде специално 
проектирана, разработена и изпълнена с оглед на реалните нужди и очаквания на 
мениджъри и лидери и ще повиши качеството на професионалното образование, 
като комбинира високо качество и привлекателност за обучаемите.

Нашите безплатни курсове (очаквани през 2019 г.) ще се преподават посредством 
съвременни методи за обучение, като учене чрез предизвикателства, учене чрез игри, 
анализ на казуси и др. Съвместната програма ще бъде организирана чрез методи 
за смесено обучение. Програмата за обучение ще бъде модулна и ориентирана 
към практиката, като ще преодолява разминавания в уменията и ще повишава 
компетенциите за вътрешно предприемачество в дългосрочен план. 

СЛЕДЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА НА:  www.scope-project.eu



Настоящият проект  2017-1-AT01-KA202-035043 е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Финансовата подкрепа 
на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява подкрепа за съдържанието ѝ, което отразява само 
вижданията на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ 
Координатор на проекта

Австрия
FH JOANNEUM GmbH
Лице за контакт: г-н Димитриос Дукас 
@: dimitrios.doukas@fh-joanneum.at 
W: www.fh-joanneum.at  

Австрия
FH CAMPUS 02
Лице за контакт: г-н Вилфред Волф
@: wilfried.wolf@campus02.at 
W: www.campus02.at 

FOLLOW US:
www.scope-project.eu

Испания
INCOMA 
Лице за контакт: г-н Хуан Гереро Кабалеро
@: jguerrero@incoma.net 
W: www.incoma.net 

Гърция
DIMITRA Education & Consulting
Лице за контакт: г-жа Васо Анастасопулу 
@: contact@dimitra.gr 
W: www.dimitra.gr 

България
European Center for Quality Ltd. /ECQ/
Лице за контакт: г-жа Бианка Иванова 
@: bivanova@ecq-bg.com  
W: www.ecq-bg.com 

Испания
EUSA 
Лице за контакт: г-н Хесус Диаз Видал
@: jesus.diaz@eusa.es 
W: www.eusa.es 

Гърция
Университет на Тесалия – UTH
Лице за контакт: г-жа Агелики Анагносту
@: aganag@uth.gr 
W: www.uth.gr 

България
Бургаски свободен университет /БСУ/ 
Лице за контакт: г-жа Мария Монова-Желева
@: mariaj@bfu.bg 
W: www.bfu.bg 
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