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1. PROJEKTNE NOVICE: 

 
NA VOLJO JE VODNIK DOBRIH PRAKS! 

 

Vodnik dobrih praks je rezultat skupnih prizadevanj vseh partnerjev projekta Ženske v podjetništvu. Projektni 

partnerji so identificirali 43 dobrih praks.  

V sklopu projekta, smo skozi proces medsebojnega učenja, razvili inovativne modele usposabljanj kot osnovno 

orodje vzpodbujanja ženskega podjetništva in kot glavni del ženskih podjetniških centrov. Istočasno pa 

potrjene dobre prakse služijo kot osnova za razvoj programa (t.i. Policy Agenda) s priporočili.    

Prvi del Vodnika dobrih praks opisuje metodologijo, ki so ji sledili vsi projektni 

partnerji pri identifikaciji, izboru in opisu dobrih praks za namene podpore 

ženskega podjetništva v 9 državah podonavske regije vključenih v projekt.   

Drugi del vsebuje opis 10-ih dobrih praks za podporo ženskega podjetništva, 

ovrednotenih s strani projektnih partnerjev in potrjenih s strani svetovalnega 

odbora. Končno so predstavljene vse dobre prakse.  

 

 

 

 

 

 

Pilotno usposabljanje o podjetništvu  

30 mladih podjetnic iz Bolgarije in Madžarske je uspešno zaključilo 

prvo pilotno usposabljanje, organizirano s strani ženskih podjetniških 

centrov vzpostavljenih v projektu. V obdobju od februarja do julija so 

pridobile dodatna znanja in veščine o tem kako začeti in razviti uspešno 

podjetje. Program je bil organiziran kot kombinacija usposabljanja v 

centrih in spletno. Udeleženke so bile zelo zadovoljne za pridobljen 

Certifikat za uspešen zaključek usposabljanja.  

70 ostalih mladih podjetnic se je pilotnih usposabljanj udeležilo samo 

spletno, preko platforme Ženske v podjetništvu. Med spletnimi 

seminarji so prav tako imele možnost srečanja s strokovnjaki in 

pridobiti dodatna znanja iz različnih tematik.  



Interes za 2 fazo pilotnih usposabljanj je izredno velik- 145 žensk je trenutno vključenih v usposabljanja v 

ženskih podjetniških centrih v Bosni in Hercegovini, Romuniji ter preko spletne platforme.   

Vsi spletni seminarji organizirani v obeh pilotnih usposabljanjih so posneti in dosegljivi na YouTube kanalu.  

 

2. PROJEKTNI DOGODKI  

 

 
                                                               DISEMINACIJSKI DOGODEK  
 

Projektni partner BWCON je 16.6.2020 organiziral 4. spletni dogodek. Srečanja se je udeležilo več kot 50 

udeležencev. Lisa Zordel (Bwcon GmbH) je predstavila projekt Ženske v podjetništvu (Woman in business), 

Tanja Rug (podjetniška inštruktorica & trenerka, so-ustanoviteljica “She Potential”): Resilience goes business, 

Ilke Heller (so-ustanoviteljica Innovative Women Network);  Jürgen Raizner (Steinbeis Transfer Center) je 

podala pregled projekta ifempower in še veliko več.  

 

Posnetek do dogodka je dosegljiv na https://youtu.be/k1icI2_IcU4 

 

3. VELIKI DOGODEK 

 
Zelo smo ponosni, da je bil projekt Ženske v podjetništvu predstavljen s strani Sandre Weiß-Wallner 

(Innovation Region Styria Ltd) več kot 65 udeležencem na delavnici ˝Sprostitev ženskega podjetniškega 

potenciala˝ (Unlocking Women Entrepreneurship Potential ) v okviru 18. Evropskega tedna regij in mest 2020. 

Partner dogodka je bil Regionalna agencija za podjetništvo in inovacije-Varna.  

Predstavila je pregled priporočil odločevalcem za podporo mladim ženskim podjetnicam, vključenih v enega 

izmed ključnih projektnih rezultatov t.i. Policy Agende, številne razprave za podporo ženskega podjetništva 

podonavske regije kot tudi primere podpore in dobrih praks pospeševanja ženskega podjetništva iz območja 

EU in različnih držav članic. Še druge predstavitve:  

 

• Ifempower-Interactive and mentorship based FEMale emPOWERment in the field of 

entrepreneurship, Virág ZSÁR, HÉTFA, Hungary 

• WEgate – Unlocking WE Potential, Gabriela Bogoeska, Foundation for Management and Industrial 

Research, North Macedonia  

• Lobbying for and by Women Entrepreneurs, Amélie Leclercq, BPW (Business & Professional 

Women) Europe, Belgium 

 

 Povezava do dogodka  

 

https://youtu.be/k1icI2_IcU4
https://euregionsweek2020-video.eu/video/unlocking-womens-entrepreneurship-potential?fbclid=IwAR2H7bNN-tCSf2jfAAHy2yjN1MNKj6JRb7OlYjCYBjetN0tErNwfgseor1A


 

 

                                                           SHRANITE SI DATUM!  

 

                             20.10.2020, 7th Transnacionalno srečanje via zoom, gostitelj: ODIMM. 

 

 

 

NAROČITE SE NA E-novice projekta  ŽENSKE V PODJETNIŠTVU  

 
 
 

1 Spremljajte nas na: 

  
  

            

 

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business/campaigns
https://www.facebook.com/WomenInBusinessDTPProject/
https://odimm.md/%20https:/www.linkedin.com/in/women-in-business-project/
https://twitter.com/WIBinDanube

