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B - L A N D 
 

Насърчаване и укрепване на уменията за 
развитие на бизнеса в селските райони  

 

B-LAND 
Основният продукт на проекта, многоезичното мобилно приложение МОБИЛНА КЛАСНА СТАЯ (Интелектуален 

резултат 3), разработено на английски, български, гръцки, испански и полски език, е готово и налично както 

за Android, така и за iOS мобилни устройства. 

Google Play     https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland 

Apple Store  https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad    

В допълнение, партньорите по проекта завършиха разработването на Ръководството за добри практики за обучение по 

предприемачество и професионално развитие в селските райони  (Интелектуален резултат 4), съдържащо примери за 

иновативни подходи и методи за преподаване и популяризиране на предприемачеството в системата на 

професионалното образование и обучение (ПОО). Ръководството съдържа и Бележки за преподавателя, предназначени 

за подпомагане на преподавателите от ПОО по отношение на преподаването на учебното съдържание, разработено по 

проект B-LAND, с помощта на многоезичното мобилно приложение. 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ  
Четвъртата транснационална партньорска среща по проекта, организирана от гръцкия 

партньор Биогнозис, беше проведена на 4 и 5 юли 2022 г. в гр. Волос, Гърция.  

Срещата беше насочена основно към представяне и обсъждане на разработването на 

ИР3: многоезичното мобилно приложение МОБИЛНА КЛАСНА СТАЯ, както и на 

заключителните етапи по ИР4: Ръководството за добри практики за обучение по 

предприемачество и професионално развитие в селските райони . 

 

 

 

Продължителност на проекта: 1.10.2020-30.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration of the project: 
1.10.20
20-
30.09.2
022 

Накратко  за 

проекта: 

Проектът B-LAND е насочен към 
постигането на 4 основни  
интелектуални резултата (ИР): 

 
ИР1: Рамка на 

компетентностите за обучение 

по предприемачество в 

контекста на селските райони 
 

ИР2: Структура на учебния 

курс и материали за 

разработване на 7 

обучителни модула 
 

ИР3: Многоезично 

приложение – МОБИЛНА 

КЛАСНА СТАЯ  
 

ИР4: Ръководство за добри 

практики за обучение по 

предприемачество и 

професионално развитие в 

селските райони 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland
https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad


 
 
 
 

 

Какво следва? 

Усилията на партньорите са насочени към 

постигане на максимално въздействие на 

проекта  върху целевите групи в партньорските  

страни. Разработените продукти са обект на  

вътрешно и външно оценяване във всички 

участващи страни. Партньорите работят усилено 

върху създаването на План за устойчивост и 

стратегия за приложение на разработените 

продукти по проекта. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
 

   
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

Посетете нашата уеб-страница: 

www.b-land.eu 

https://www.facebook.com/B.Land.project 

https://bit.ly/2OcmuAN 

 
 
 
 
  

           ПАРТНЬОРИ 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки 

само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.  

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. 

Проект номер: 2020-1-BG01-KA202-079089 

Заключителната среща на партьорите беше проведена на 8 и 9 

септември 2022 г. в Лесотехническия университет, София, България . 

На срещата беше обсъдено изпълнението на всички дейности по 

проекта, разработените  Интелектуални резултати, както и  

устойчивостта и въздействието на проект  B-LAND в участващите 

страни.  

 

http://www.b-land.eu/
http://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN

