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Насърчаване на сътрудничеството между третия сектор и 

публичната администрация като цел на нашия нов проект 

на ЕС: DRAGGING 
ВДЪХНОВЯВАНЕ НА НОВИ БИЗНЕС ПЪТИЩА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ НА 

ГРУПИ В РИСК ОТ ИЗКЛЮЧВАНЕ 

 

Насърчаване на предприемачеството с публичната администрация сред 

неправителствените организации и субектите на социалната икономика е целта на 

международното партньорство на 5 организации от Испания, Полша, Ирландия и 

България. Пазар на бизнес идеи, създаден съвместно с бизнеса и публичната 

администрация, менторство и онлайн семинари за неправителствени организации, 

ще се превърнат в средство за „извличане“ на потенциал за сътрудничество между 

третия сектор и институциите на публичната администрация. 

 

Проектът DRAGGING има за цел да помогне при следните 3 предизвикателства: 
 

• диверсифициране на източниците на доходи за НПО чрез подобряване на 
капацитета им да отговарят на нуждите на администрацията и да постигнат 
стабилни източници на доходи и чрез идентифициране на нови възможности за 
сътрудничество между социалния и бизнес свят при предоставяне на услуги на 
публичните администрации 

• възползване от новите закони/възможностите за наемане на работа в публичния 
сектор 

• създаване на възможности за работа за хора, изложени на риск от изключване. 
 
Един от основните резултати от проекта - пазарът на идеи - ще позволи на компаниите 

да идентифицират и развият бизнес възможности, които да отговарят на преодоляване 

на недостатъците на съответния им сектор. 

 

Вторият резултат, който бихме искали да обявим, е онлайн курсът за обучение, който 

допълнително ще предостави компетенции и умения, свързани с предприемачеството 

и управлението на бизнеса, за да окаже подкрепа на най-уязвимите предприемачи в 

управлението на техните собствени микро компании. 

 



 

 

www.draggingproject.eu 

Проектът Dragging включва група от 5 партньора, идващи от 4 различни държави: 
Испания, Полша, Ирландия и България. 
 
1) Испания 

FI Group 

(Project Coordinator) 

www.fi-group.com 

 

2) Испания 
Asociación Con Valores 

www.cvalores.org 

 

3) Полша 
PCG Polska Sp. z o.o. 

www.pcgpolska.pl 

 

4) Ирландия 
The Rural Hub  

www.theruralhub.ie 

 

5) България 
АРР с БЦ за МСП – Пловдив  

www.rda-bg.org  

 

За да научите повече за проекта DRAGGING и да се включите в дейностите, моля, 

последвайте връзката draggingproject.eu или #draggingproject   

 

Проектът DRAGGING е съфинансиран от Европейската комисия по Споразумението за 

безвъзмездна помощ Еразъм+: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269 

 

Grant Agreement: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване 

на информацията, съдържаща се в нея. 
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