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Infocenter was established in 2001 as part of a USAID-funded project. For more than 
14 years, along with our customers, we have been working to meet local training 
and information needs, as well as to promote Tryavna as a tourist destination 
(www.tryavna.bg; www.tryavna.eu). In order to contribute to local sustainable 
development we keep a wide network of trainers and experts and target a variety 
of groups in partnership with local, national and international institutions and 
authorities. 
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Имаме богат опит в реализацията на международни проекти в партньорство със 
сродни организации от над 20 европейски държави. Като част от национални 
и международни екипи наши експерти имат заслуга за създаването на  
множество учебни програми за професионално обучение и над 10 учебни 
помагала и наръчници.
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www.agroinstitut.sk 
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Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията

 не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

“Инфоцентър” ЕООД е създаден през 2001 г. като част от проект, финансиран 
от Американска агенция за международно развитие. Вече повече от 14 години, 
заедно с нашите клиенти и партньори, работим за посрещане на нуждите от 
обучение и информация, както и за популяризиране на Трявна като туристическа 
дестинация (www.tryavna.bg; www.tryavna.eu).  Поддържаме широка мрежа 
от експерти и преподаватели, сътрудничим си с множество европейски, 
национални, регионални и местни институции. Работим с различни целеви 
групи за устойчивото развитие на региона ни.

www.infocenter.tryavna.biz

От 2008 година “ИНФОЦЕНТЪР” ЕООД е лицензиран център за професионално 
образование и обучение и предоставя лицензирани курсове за придобиване 
на професионална квалификации по 30 професии и 49 специалности.  Центърът 
постоянно обогатява своя набор от обучения в съответствие с променящия се 
пазар на труда и появяващите се нови професии и потребности. Поддържа 
широка мрежа от висококвалифицирани преподаватели на възрастни и 
други специалисти, които влияят върху планирането, развитието, и контрола 
на качеството на системите за професионално образование и обучение в 
България и Европа. Работи в тясно сътрудничество с Националната агенция за 
професионално образование и обучение при разработването и валидирането 
на нови учебни материали и програми. В ежедневната си дейност следва 
принципите на ECVET, EQAVET, европейската и националната квалификационни 
рамки и други стратегически документи. 

Infocenter has been a licensed VET Centre since 2008. It offers licenced vocational 
qualification trainings in 30 professions and 49 specialties. The Center is constantly 
enlarging its training offer depending on the changing labour market needs and 
the new jobs emerging. It keeps a wide network of highly qualified vocational 
trainers of adults, as well as of other professionals who are influencing the design, 
development and quality management of vocational training systems throughout 
Bulgaria and Europe. Infocenter works in close collaboration with the National 
Agency for Vocational Education and Training when it comes to development and 
validation of new training materials and curricula. In its everyday work the Center 
follows the principles of ECVET, EQAVET, the national and European Qualification 
Frameworks and other relative documents.

През годините сме обучили около 2000 души, над 500 от които по ОП “Развитие 
на човешките ресурси”. Над 44 от тях са участвали в учебни пътувания в 
чужбина.

Throughout the years Infocenter has trained more than 2000 people, 500+ of whom 
under the Human Resource Operational Program. More than 44 of the total have 
participated in study visits abroad under the Lifelong Learning Program.

Infocenter is well-experienced in international project management and 
implementation in partnership with relevant organizations from more than 20 
European countries. Being part of national and international teams Infocenter 
experts have contributed to the creation of a great number of vocational training 
curricula, as well as of more than 10 manuals and handbooks.

Центърът работи в партньорство с местни, национални и международни 
институции, агенции и власти. Одобрен доставчик на обучения към Агенция по 
заетостта и акредитиран трудов посредник от МТСП. (www.infocenter.tryavna.biz)

Infocenter works in collaboration with local, national and international institutions, 
agencies and authorities. It is an approver training provider by the National Employment 
Agency and an accredited labour mediator by the Ministry of Labour and Social Policy.

Corane

  Испания

  Португалия

  Италия

  Словакия

  Турция

  Испания

  България

За дейността на Инфоцентър и други подобни

проекти посетете www.infocenter.tryavna.biz
More information about Infocenter activities and other

similar projects at: www.infocenter.tryavna.biz

За повече информация по                    
проект RURALITY посетете: 

www.erasmusplusrurality.eu

Mote information about                         
RURALITY Project at: 

www.erasmusplusrurality.eu

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Дейности

Защо е необходим този проект?

Цели на проекта

1. Популяризиране на проекта и разпространение на резултатите:

• 6 информационни семинара.

2. Интелектуални продукти:

• Проучване и анализ на съществуващите релевантни професионални 
направления и квалификации в Европа;

• Проучване върху политиките на Общността за периода 2014-2020: доклад 
върху потенциала на програма „Хоризонт 2020“ за създаване на работни 
места и развитие на предприемачество в селските региони;

• Нов професионален профил Специалист развитие на селските региони и 
„Хоризонт 2020“;

• Структуриран пилотен курс за тестване и оценка на новите компетентности;

• Разработване на учебни материали;

• Методически наръчник за отворени образователни ресурси (ООР);

• Електронна платформа за популяризиране на дистанционно обучение в 
селските региони.

3. Събития за мултиплициране на резултатите:

• Семинар за разпространение на интелектуалните продукти;

• Семинар за оценка на интелектуалните продукти;

• Семинар за оценка на електронната платформа.

4. Обучителни дейности:

• Краткосрочни съвместни обучения на персонала в рамките на проекта.

В резултата на Рамковата програма за подкрепа на Общността 2000-2006 и 
Финансовата рамка 2007-2013, 39% от всички одобрени и финансирани проекти 
са свързани с развитие на селските региони. Към това можем да добавим и 
приноса на инициативата ЛИДЕР, чиято специфична сфера е развитието на 
селските региони.

В държавите-членки в Европа не съществува специфична професионална 
квалификация в областта на развитие на селските региони, нито пък са описани 
отделни компетентности като част от различни професионални направления в 
тази област. Липсват и общодостъпни специфични обучения в съответствие с 
Европейската квалификационна рамка, които да задоволяват тези нужди. 

В селските региони на Европа се увеличава разнообразието от производства, 
продукти и услуги и с това нараства необходимостта от професионалисти за 
планиране и разработване на дейности за развитие.

Новата програма Еразъм+ е част от Европа 2020, Стратегията за образование и 
обучение 2020 и Стратегията за преосмисляне на образованието. Тя включва 
всички инициативи за образование, обучение, младежта и спорта.

Програмата обхваща всички нива на образованието: училищно образование, 
професионално образование, висше образование и образование за 
възрастни.

Новата програма се фокусира върху формалното и неформалното учене, 
излиза извън рамките на Европейския съюз и се отваря за трети страни с  
цел подобряване на възможностите за образование, обучение и заетост на 
учащите, преподавателите и работниците.

• Да разработи и валидира в съответствие с Европейската квалификационна 
рамка (ЕКР) разпознаваеми и широко приложими компетентности за 
нов професионален профил Специалист развитие на селските региони и 
„Хоризонт 2020“ .

• Да повиши разпознаваемостта на новите професионални компетентности 
и да повлияе развитието на умения за заетост чрез професионализация на 
длъжностите в областта на селското развитие.

• Да приложи иновативна методология, базирана на дуалното обучение.

• Да разработи учебни единици и подходящи наръчници за планиране и 
провеждане на обучения.

Програма Еразъм+

Project actions

Need for the Project

Project Objectives

1. Actions to disseminate the project:

• Each partner will perform 6 informative seminars where local 
collaboration of at least 25 social partners (stakeholders) is expected.

2. Intellectual Outputs:

• Study and analysis of existing qualifications and professional families in 
Europe to adapt the Cross Competence.

• Community research policy 2014-2020: report on the Horizon 2020 
potential for job creation and entrepreneurship in rural areas. 

•  Development of cross-competence “Rural community develpment 
agent Horizon 2020”.

• Structured pilot training course for evaluation and testing of the new 
competence.

• Development of training materials for students.

• Methodological guide for open educational resources (OER).

• ICT platform to promote distance education in rural areas.

3. Multiplier events:

• Dissemination seminar of intellectual products.

• Evaluation seminar of intelletual products.

• Evaluation seminar of ICT platform.

4. Learning/Teaching/Training Activities:

• Short-term joint staff training events involved in the Rurality Project.

In the 2000-2006 Community Support Framework and the Financial 
Framework 2007-2013, 39% of all approved projects had implications for 
rural development. These figures come in addition to the specific community 
initiative LEADER+ for rural development.

Moreover, in the EU member states there is no specific training to 
prepare versatile professionals to meet these specific needs. Neither 
does a professional qualification or a cross-rural community development 
competence exist within the appropriate professional families and adapted to 
the EQF (European Qualification Framework).

Demand in Europe for professional staff to develop activities linked to rural 
development is increasing due to diversification of activities in the rural areas.

The new Erasmus+ program is part of the Europe 2020 strategy, the Education 
and Training 2020 strategy and the Rethinking Education strategy. It 
encompasses all initiatives for education, training, youth and sport.

In education it involves all leves: school, vocational training, higher education 
and adult education.

This new program focuses on the formal and informal beyond EU borders 
learning, with a clear vocation for internationalization and opening up to third 
countries in order to improve educational and training capabilities of people, 
as well as the employability of students, faculty and workers.

• To develop, recognize and validate a transversal competence in the EQF for 
a new professional profile “Community rural development technician in 
Horizon 2020”.

• To increase transparency of this new professional competence to influence 
the skills and employability through the professionalization of rural 
development.

• To apply an innovative teaching methodology based on dual training.

• To design cross competence units and appropiate technician manuals to the 
development of the training action.

Erasmus+ Program


