
A projekt célja azoknak a vidéki területeken élő és 
dolgozó, vállalkozásfejlesztéssel, felnőtt tanulással, 
vidékfejlesztéssel érintett szereplőknek és 
szervezeteknek a támogatása (készségeik és 
tudásuk fejlesztése), akik kulcsszerepet játszanak a 
női vállalkozói tevékenység ösztönzésében.

A vidéki területeken élő nők képessé tétele és 
ösztönzése arra, hogy lépéseket tegyenek 
karrierjük fejlesztése és saját vállalkozás 
indítása érdekében;

A vidékfejlesztés, az innováció és a társadalmi 
vállalkozói szellem előmozdítása a vidéki 
területeken;

A célcsoport készségekkel és ismeretekkel 
való felruházása a következő területeken: 
fenntartható gyakorlatok, permakultúra, 
vállalkozásfejlesztés, vállalkozás alapítás; 

A helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi 
együttműködések növelése; 

Az uniós értékek megismertetése, a 
tudáscsere előmozdítása.

CÉLOK:
Tanulási, oktatási és képzési tevékenységek        

A képzés célja, hogy a résztvevők számára közve-
títse a vidéki gazdaság fejlesztésének innovatív 
megközelítését. További cél a jó gyakorlatok be-
mutatása és cseréje a résztvevő országok helyi 
közösségei között, melynek eredményeként a 
vidéki gazdasággal kapcsolatos ismeretek, 
kulcskészségek és eszközök beépülnek az 
érintettek munkájába és megvalósul a vidéki 
területeken élő, marginalizált nők támogatása.

Disszeminációs rendezvények

A partnerek által az egyes országokban 
szervezett, a képzések tapasztalatainak 
bemutatására és a tudás átadására irányuló 
rendezvények.

TEVÉKENYSÉGEK:
Felnőttoktatók és közösségi vezetők

Mivel tőlük várják el, hogy inspirálják a vidéken 
élőket és magas színvonalú felnőttoktatást 
nyújtsanak, a tevékenységek célja az ő 
képzésük és felkészítésük, mely 
tapasztalatcserén és az innovatív gyakorlatok 
átvételén alapszik.  A vidék számára kulcs-
fontosságú a tapasztalatcsere és a 
hálózatépítés.

Az egész életen át tartó tanulás szervezetei-
nek munkatársai

A projekt eredményei, a partnerség jó gyakor-
latainak átadása növeli e célcsoport tudatos-
ságát a vidéki felnőttképzés etikai és szervezeti 
megfontolásaival és követelményeivel 
kapcsolatban.

Felnőtt tanulók

A projekt népszerűsíti a digitális felnőttok-tatást 
az általános készségekkel nem rendel-kezők, az 
alacsony képzettségűek vagy más hátrányos 
helyzetű csoportok körében, akik a 
felnőttoktatás innovatív gyakorlatát bemutató 
rendezvényeken keresztül élvezhetik annak 
előnyeit.
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