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Проект 
„APPHOP“  
Бюлетин 1 

Имаме честта да ви 
представим нашия  
първи бюлетин! 
 
Ще се радваме да Ви разкажем 

за: 

 Идеята зад проектa  

 Членовете на консорциумa  

 Първата транснационална 

среща 

Проектът „APPHOP” предлага изцяло нова, 
атрактивна за днешното дигитализирано 
поколение програма за обучение по 
предприемачество, базирана на рамката 
EntreComp. 
Всички интелектуални продукти ще бъдат 
достъпни като отворени образователни 
ресурси за всички заинтересовани страни на 
уебсайта на проекта като ще бъдат преведени 
на всеки един от партьорските езици. 
 

Бюлетин #1  
Ноември 2019 
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Първа международна 
среща  

в Ирландия 

IN IRELAND 

Къде да ни 
намерите?  

Срещата във Вирджиния 

Първата среща по проект „APPHOP“ („Обучение по 
преприемачество чрез игри – предизвикателства за 
смартфони, генерирани на случаен принцип.“) се проведе 
във Вирджиния (Ирландия) на 12 и 13 ноември 2019 г., 
домакин на която беше нашия ирландски партньор 
„Future In Perspective“. Срещата започна с приветстване, 
последвано от представяне на всички партьорски 
организации. Координаторът представи план за 
изпълнение на проекта, включващ срокове на задачите и 
разпределение на работата между партньорите като 
всички предстоящи дейности бяха съгласувани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консорциумът  

Проектът се изпълнява съвместно от осем 

организации от осем европейски държави:  

o Lancaster and Morecambe 

(Великобритания) 

o Future In Perspective (Ирландия) 

o EUROPEAN CENTER FOR QUALITY 

OOD (България) 

o Osrodek Szkoleniowo-Badawczy 

INNEO (Полша)  

o JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL 

(Испания) 

o Innovation Frontiers IKE (Гърция) 

o Rightchallenge – Associação 

(Португалия) 

o CARDET (Кипър) 

Организациите имат различни сфери на дейност, 

което ще допринесе за успешното и качествено 

изпълнение на проекта. 

 
 

Какво следва… 
 
През следващите месеци на всеки 
партньор е делегирана конкретна 
задача: 
• ECQ, LMC и FIP ще изложат 
предложение за полезността на 3-те 
ключови области в рамките на 
EntreComp. 
• Всеки партньор трябва да се 
фокусира върху определен 
икономически отрасъл, съответстващ 
на икономическата действителност в 
конкретната страна и да го вмъкне в 
центъра на цветето EntreComp. 
• Консорциумът ще се срещне отново 
в Мадрид на 20 февруари 2020 г., за 
да обсъди бъдещите си дейности. 

 

Посетете нашия уебсайт: 
www.apphop.eu  

и се присъединете към нашата Facebook 
страница: 

https://www.facebook.com/AppHopProject 


