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Проект BADGE се реализира от Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – 
Сандански по програма Леонардо да Винчи, Трансфер на Иновации,  в партньорство с други 
организации от други седем държави- Кипър, Гърция, Румъния, Хърватия, Полша, Литва и 
Великобритания.  Проектът   цели да се даде възможност на предприемчиви жени да започнат 
свой собствен бизнес.   
В рамките на проекта  ще се осигури безплатно обучение, чрез ръководства и организирани 
семинари, фокусирани върху ценни социални и предприемачески умения, както и ще се създаде 
онлайн обучителна платформа за взаимна помощ , обмен на опит и безплатно самообучеие на 
жени. 
Проект BADGE е насочен към жени, желаещи да започнат собствен бизнес, определяни в т.нар.  
двойно неравностойно положение.  Това е от една страна, поради техния пол, а от друга поради 
дадени обстоятелства, в които са поставени: произхождат от селски район; смятат се за негодни; 
самотни майки; с малцинствен етнически произход; или възприемащи се като по-млади или по-
възрастни, отколкото е средната възраст за един предприемач. 
 
Проект BADGE е насочен към следните целеви групи: 

• Жени на възраст 45+    
• Етнически малцинства  
• Самотни майки  
• Млади жени* (от 18 до 34 години)  
• Жени с нисък доход** ( получаващи социални помощи)  
• Жени от селски райони   
 

Проект BADGE ще им помогне: 
 Да придобият увереност, за да започнат 
 Да развият своите бизнес компетенции и познания  
 Да срещнат други жени със сходни идеи  
 Да получат безплатен достъп до ресурси за виртуално обучение  
 Да получат адаптирани към техните специфични  нужди обучения 
 Да получат съвет и вдъхновение 

 
Продължителност на проекта:  
Ноември 2013г. – Октомври 2015г. 
 

За да разберете как можете да се включите, моля свържете се с нас на посочените 
координати: 

 

 

 
 

www.badge-project.eu 

 

Партньор в България: 
Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански 

град Сандански, ул. „Скопие” №5 П.К. №50 
тел.: 0746/30549, факс: 0746/32403 

office@bicc-sandanski.org  www.bicc-sandanski.org 
 
 

  

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Отговорност за 
изложените в тази публикация възгледи носи единствено нейния автор и документът по 
никакъв начин не отразява официалната позиция на ЕК.  
Номер на проекта: 2013-1-PL1-LEO05-37593 
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