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ИССА - проект, финансиран от ЕС, фокусиран върху подпомагането на процеса 
на интернационализация на новостартиращи фирми и предприемачи

От октомври 2019 г. пет организации, идващи от Норвегия, Испания, Кипър, Гърция и 
България, работят по проекта Еразъм + ИССА - Интернационализация за социални и 
иновативни новостартиращи и предприемачи, ,,който се осъществява по програмата Еразъм
+ и е предназначен да идентифицира основните и иновативните методи на обучение, които 
най-добре насърчават успех в международни дейности за новостартиращи фирми и 
предприемачи”. Под координацията на Норвежкия университет за наука и технологии, 
партньорството ще се стреми да идентифицира основните и иновативни методи на обучение, 
които са най-добри насърчаване на успеха в международни дейности за новостартиращи 
фирми и предприемачи. 
По време на първата година от проекта, партньорите работиха върху полеви  изследвания и 
анализираха компетентностите на социалните предприемачи, идентифицирайки четири 
основни компетенции. Избраните компетенции са следните: откриване на възможности, 
културна осведоменост, мобилизиране на ресурси, способност за разпознаване на социални 
проблеми.
Партньорството по проекта ИССА избра забелязването на възможности като една от 
компетенциите за по-нататъшно развитие, тъй като при международното разширяване 
социалните предприемачи трябва да разпознават възможностите, които биха могли да 
допринесат за постигането на целите им. За да разберете разликите, които усещате и 
виждате по отношение на културната осведоменост, трябва да анализирате културата. 
Разделете културата на концепции, които бихте могли да разгледате и сравните, за да я 
разберете напълно. Също така, когато навлизате в нова култура, трябва да сте толерантни 
към възможните различия. Социалните предприемачи също трябва да действат въз основа на 
възможностите за разпознаване на социални проблеми и мобилизиране на ресурси за  
постигане на целите си. Съответно тази компетентност се върти около получаването и 
разпределението на ресурсите, необходими за извършване на дейностите по план. 
Партньорството работи и върху учебното съдържание, което ще бъде достъпно в Мудъл 
като иновативни модули за самообучение и сценарии, които ще бъдат достъпни във 
виртуалната платформа за обучение на ИССА.
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