Az osztrák-magyar határtérségben egyetlen,
kifejezetten vállalkozó nőknek, női vállalkozás
vezetőknek szóló programja!
A csatlakozó női vállalkozók az egy éves
vállalkozói mentorálási folyamatban való
részvétel mellett tréningeken, innovációs napok
és bilaterális tapasztalatcsere rendezvények
keretében
gyarapíthatják
tudásukat,
szélesíthetik
kapcsolatrendszerüket
és
hasznosíthatják a többi vállalkozó nő által
megosztott tapasztalatokat.
Das einzige Programm, das speziell für
Unternehmerinnen / Unternehmensleiterinnen
im Grenzraum Österreich – Ungarn entwickelt
wurde! Neben der Teilnahme an einem
einjährigen Mentoring-Programm können die
teilnehmenden
Unternehmerinnen
ihre
Kompetenzen und Kenntnisse vertiefen.
Im Rahmen von Trainings, Innovationstagen
oder
Veranstaltungen
zum
bilateralen
Erfahrungsaustausch
können
Sie
ihre
Netzwerke
erweitern
und
Erfahrungen
austauschen.

Projekt partnerek – Projektpartner
Kisalföldi
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
www.kva.hu
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
www.gymskik.hu

Dachverband
burgenländischer Frauen-,
Mädchen- und
Familienberatungsstellen
www.frauen-op.at

facebook.com/femskill/
A FEMskill [ATHU127 számú] projekt az
INTERREG
V-A
Ausztria-Magyarország
Programban,
az
Európai
Regionális
Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg!

A magyar – osztrák határtérség egyetlen
kifejezetten női vállalkozókat támogató
programja

Das Projekt FEMskill (Reg. Nr. ATHU127)
wird im Rahmen des INTERREG V-A
Österreich-Ungarn Programmes durch den
Europäischen
Fonds
für
regionale
Entwicklung umgesetzt!

Das einzige Unterstützungsprogramm
speziell für die Unternehmerinnen im
Grenzraum Österreich – Ungarn

A projekt keretében Ausztriában Eisenstadt és
Oberpullendorf térségében, Magyarországon Győr és
vonzáskörzetében két mentorálási központ kerül
kialakításra.
Szívesen részt venne a FEMskill női vállalkozóknak
szóló projektben, melyben mélyítheti vállalkozási
ismereteit,
szélesítheti
kapcsolatrendszerét
és
ismertségét
is
növelheti
Ausztriában
és
Magyarországon egyaránt?
Elhivatottnak
érzi
magát,
hogy
vállalkozói
tapasztalatait másokkal is megossza, és szívesen
nyújtana segítséget kezdő vállalkozó nőknek?
Amennyiben
kérdéseinkre
igennel
válaszolt,
programunk Önnek szól!

Im Rahmen des Projekts werden zwei MentoringZentren gebildet. Diese sind die Region EisenstadtOberpullendorf in Österreich, beziehungsweise Győr und
Umgebung auf der ungarischen Seite. Möchten Sie als
Unternehmerin am FEMskill MENTORING PROJEKT
teilnehmen? Möchten Sie Ihr unternehmensbezogenes
Wissen und Ihr Netzwerk erweitern? Möchten Sie Ihren
Bekanntheitsgrad sowohl in Österreich als auch in
Ungarn erhöhen?
Sind Sie bereit, Ihre unternehmerischen Erfahrungen mit
anderen zu teilen und würden Sie gerne angehenden
Unternehmerinnen helfen?
Wenn Sie unsere Fragen mit JA
beantwortet
haben,
ist
unser
Programm das Richtige für Sie!

Ha Ön vállalkozói tapasztalattal, gyakorlattal
rendelkező vállalkozó, akik legalább 5 éve működtet
saját mikro-, kis- vagy középvállalkozást vagy
menedzsmenti tapasztalatokkal rendelkeznek, ismeri
és képes kezelni azokat a kihívásokat, amelyekkel a
vállalkozásoknak nap, mint nap szembe kell nézniük,
elhivatott, hogy tapasztalatait másokkal is megossza
és vállalja, hogy kezdő vállalkozó nőknek segítséget
nyújtson, jelentkezzen FEMskill Mentornak!

A FEMskill projekt kínálta lehetőségek
- vállalkozói mentorálás
-

Sie führen seit mindestens 5 Jahren ein
Unternehmen? Sie haben Erfahrung als Leiterin eines
Kleinst-, Klein- oder Mittelunternehmens oder im
Management?
Sie
sind
mit
den
alltäglichen
Herausforderungen einer Unternehmerin vertraut?
Dann sind Sie bei uns richtig! Teilen Sie Ihre
Erfahrungen mit anderen und unterstützen Sie
Jungunternehmerinnen indem Sie sich bei FEMskill
als Mentorin bewerben!
Wenn Sie Ihr Unternehmen innerhalb der letzten 4 Jahre
gegründet haben und gerne Unterstützung durch eine
erfahrene Mentorin hätten, dann laden wir Sie ein, am
einjährigen
unternehmerischen
Mentoring-Programm des FEMskillProjektes teilzunehmen!
Bewerben Sie sich als FEMskillMentee!

networking

innovációs napok

-

bilaterális tapasztalatcsere

-

Ha Ön legfeljebb 4 éve működő vállalkozás vezető,
tulajdonosa és úgy érzi, szüksége lenne egy
vállalkozói mentorra és részt venne a FEMskill projekt
egyéves
vállalkozói
mentorálási programjában,
jelentkezzen FEMskill Mentoráltként!

tréningek

rendezvények
-

kompetenciafejlesztés

Das Projekt FEMskill bietet:
- Mentoring für Unternehmen
-

Trainings
Vernetzung

Innovationstage

Veranstaltungen zum bilateralen
Erfahrungsaustausch
-

Kompetenzentwicklung

