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„Egy jobb vállalkozásindításért”
Kathleen Jones, Vállalkozási szaktanácsadó, Nők Vállalkozásban Projekt Csoport 

Glasgow önkormányzata a 2002-2005-ös időszakban 
végrehajtotta a „Women into Enterprise (WiE)” (Nők 
a Vállalkozásban) programot, mely a Glasgow City 
Council (855 838 euró) és az ERFA (775 000 euró) 
társfinanszírozásával valósult meg. A projekt olyan 
jól sikerült, hogy jelenleg már a Glasgow önkor-
mányzata által - a vállalkozások részére nyújtott 
- szolgáltatások között szerepel.  

A program célja, hogy nőknek segítséget nyújtson 
a  vállalkozásindítás vagy fejlesztés során felmerülő  
nehézségek leküzdéséhez. Köztudott, hogy a nők 
alacsony befektetéssel hozzáférhető ágazatokban 
indítanak vállalkozást. Gyakran abban a hitben él-
nek, hogy szakértelmük korlátozott olyan lényeges 
területeken, mint a pénzügy vagy a számítástech-
nika. Általánosítva mondhatjuk, hogy hajlamuk 
van alulértékelni magukat, még akkor is, ha ezzel 
korlátozzák tevékenységük növekedését.

A WiE tanácsadást, támogatást és képzést biztosí-
tott 3 000 vállalkozás számára, melyből 2 246 induló 
és 746 már működő cég volt. Számos nőnek lehe-
tősége nyílt olyan képzési műhelyben résztvennie, 
amely egy egész sor vállalkozásvezetési szakterüle-
tet magában foglalt : a kapcsolatszervezéstől a mar-
ketingig, a tárgyalási technikáktól a könyvelésen 
át a számítástechnikáig… Az ilyen egynapos mű-
helyeken kívül hosszabb időtartamú, összetettebb 
témákat felölelő képzésekre is sor került. 10 hetes 
képzés állt a vállalkozás indítását tervező nők ren-
delkezésére, a résztvevőknek a képzés végére üzleti 
tervet kellett készíteniük. A WiE program lehető-
vé tette cégvezető nők számára, hogy egy csoport 
keretén belül kereskedelmi stratégiát dolgozzanak 
ki, beazonosítsanak minden kihívást, amellyel a 
vállalkozásoknak szembesülni kell, valamint straté-
giai tervet készítsenek valamely fejlődő vállalkozás 
igényeihez igazodva.

A műhelyek alkalmat adtak kereskedelmi és baráti 
kapcsolatok kiépítésére egyaránt. Teljesen termé-
szetes módon kölcsönös versenyszellem alakult ki 
a közös munkának köszönhetően – az elképzelések 
és információk megosztása volt az elterjedt –, és a 
képzések folyamán kialakult számos csoport a mai 
napig rendszeresen összejön.

A WiE projektnek az is célja volt, hogy helyi szinten 
megismerjék a nők szükségleteit. A közösségek és a 
szociális beilleszkedést szolgáló partnerek együtt-
működésével a programnak sikerült olyan nőket 
is elérie, akik egyébként nem tudtak volna arról, 
hogy léteznek vállalkozást elősegítő szolgáltatások. 
WiE az ezen  célcsoportoknak szánt események 

szervezésében együttmködött Glasgow társadalmi 
szervezeteivel, mint amilyen a Partnerség a kínai 
közösség fejlesztéséért vagy a Talleem Alapítvány 
az etnikai kisebbségek javára.. Az efféle esemé-
nyekkel párhuzamosan a célcsoport igényeihez 
igazodó szolgáltatások is elérhetőek voltak, , mint 
például fordítások segítése, vagy a gyermekfelügye-
let biztosítása.

A program pénzügyi oldala szintén széles körben 
hasznosult: 251 cég - 168 induló és 83 meglévő - 
kapott támogatást. A támogatási kérelemhez egy 
egyszerűsített kérdőív kitöltésére volt szükség az 
üzleti terv és pénzügyi előirányzat csatolásával. A 
segély a beruházás maximum 50%-át fedezhette. 
Leggyakrabban egyszeri kiadásokról volt szó: fel-
szerelés, berendezés, számítástechnikai felszerelés, 
kedvezményes árú eszközök… vétele. A támogatás 
összege cégenként több száztól körülbelül tízezer 
euróig ment (5 000 £). 

A WiE számos mozzanata más országokban is köny-
nyen alkalmazható, mivel a független szakmai tevé-
kenységre vállalkozni akaró nők általában hasonló 
akadályokba ütköznek. A program tartalmazott 
néhány újítást: a kapcsolatteremtő műhelyek és ese-
mények lehetővé tették vállalkozójelöltek támoga-
tását és képzését még vállalkozásuk elindítása előtt. 
Míg a hagyományos támogatási programok saját 
székhellyel rendelkező vállalkozásokat céloznak, a 
WiE tevékenységüket lakóhelyükön végző nőket is 
támogatott, ami gyakran az egyetlen elképzelhető 
megoldás gyermekfelügyeleti vagy tőke-hozzáférési 
szempontból. Végső soron elmondhatjuk, hogy a 
WiE program, egész időtartama alatt a női vállal-
kozások fejlesztésének és mentorálásának hajtóere-
jeként működött.
 
Elérhetőség:  Business.Support@drs.glasgow.gov.uk
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