#ALECO
#ErasmusForEntrepreneurs

Официален старт на A.L.E.C.O. първата българска програма на Европейския съюз
2 февруари 2018г.
Rainbow Plaza,
ул. Атанас Дуков №29, гр. София
от 18:00 до 20:00 часа

17:45 Регистрация
18:00 Откриване на събитието
Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и
цифровото общество
Виктория Петрова, съветник, Преобразуване на промишлеността, Генерална
дирекция „Растеж“, Европейска комисия
Андрей Новаков, евродепутат, зам.-координатор на Комисията по регионално
развитие на Европейски парламент
18:20 Официален старт на A.L.E.C.O. в България
18:30 Дискусия с националните посреднически организации
Красимира Шиндарова, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни
технологии“
Пенка Цветкова, Фондация „Помощ за благотворителността в България“
Проф. дсн. Цветан Давидков, Софийски Университет „Свети Климент Охридски“
(посредник в процес на одобрение)
19:15 Официален коктейл
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Контекст на събитието
A.L.E.C.O (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities) е
първата българска програма на Европейския съюз за предприемачески умения и
едностранен обмен на млади предприемачи от ЕС. Инициативата бе стартирана
от евродепутата Андрей Новаков през 2016 година под формата на финансиран
от Европейската комисия пилотен проект на стойност 750,000 евро.
Програмата цели да изпрати над 100 млади европейски предприемачи в
Силициевата долина, в Азия и в Израел с цел подобряване на предприемаческите
им умения и създаване на партньорства. Пилотният проект ще се превърне в
интегрирана част от програма „Еразъм за млади предприемачи“.
Името на програмата е вдъхновено от българския писател и пътешественик Алеко
Константинов и символизира пътуването, както и развитието на всеки млад
човек, решил да стартира свой бизнес.
Събитието има за цел да положи началото на комуникационната кампания и
старта на програмата, както и да подчертае необходимостта от обучение по
предприемачески умения.
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