
INTERREG IIIA Spanyolország/Marokkó

Közös határmenti stratégiák az  
esélyegyenlőségért

Teljes költség: 100 000  EUR 
ERFA támogatás: 45 000 EUR 

„A projekt célja a nők nagyobb mobilitását elősegítő kezde-
ményezések megvalósítása volt, amihez az irányadó keret 
jobb megismerése, valamint a határmenti területek által 
kínált lehetőségek nyújtottak alapot. A legnagyobb kihívást 
az jelentette, hogy összefüggő dokumentumba összedol-
gozzuk a közösen hasznosuló heterogén tapasztalatokat. 
Az olasz projektvezető a női foglalkoztatás kérdéskörére 
összpontosított, míg a francia partner a szociális vetülettel 
foglalkozott, megvizsálva például a nők elleni erőszakkal, 
női bevándorlással valamint a nők írni-olvasni tanításával 
kapcsolatos problémákat. A kutatási eredményeknek kö-
szönhetően megszületett a bevált gyakorlati megoldások 
kézikönyve, mely a www.lavorodonna.it/interreg/index.htm 
honlapon tekinthető meg. Elmélyült kutatást fogunk végezni 
a mezőgazdasági ágazat, majd azt követően a szállodaipar 
idénymunkájával kapcsolatosan.”

Gianluca Tripodi, STC Interreg IIIA Alcotra
gianluca.tripodi@interreg-alcotra.org
www.interreg-alcotra.org

INTERREG IIIA Franciaország/Olaszország

WEFneT: hitel női módra   

Teljes költség: 2 854 473 EUR 
EU támogatás: 1 275 366 EUR 

„A ’WEFneT’ (Women Engendering the Finance network) 
hálózat célja egy helyi fejlesztési eszköz - a Forrásközpont 
nők részére - kiterjesztése a CADSES Együttműködési Terü-
letre (adriai, Duna menti és közép-európai térség). Mindez 
mindenekelőtt azt szolgálja, hogy megkönnyítsék a női kez-
deményezésű vállalkozási tervek megvalósításához szüksé-
ges hitelekhez való hozzáférést, együttműködést generálva 
regionális kormányzatok, pénzügyi intézetek, egyesületek és 
egyéb illetékes köz- és magánszervezetek között. Mostanáig 
közel 200 ügyintézőt képeztek ki e tárgyban, mintegy húsz 
forrásközpontban dolgozó felelős tökéletesítette üzletviteli 
szaktudását és 10 vállalkozás indult.”     

Elda Schena, Foglalkoztatási és Képzési tanácsadás, 
Puglia tartomány (Olaszország)
e.schena@regione.puglia.it

INTERREG IIIB CADSES Együttműködési Terület

Női Forrásközpontok európai hálózata
 

Teljes költség: 1 351 950 EUR   
EU támogatás: 776 663 EUR 

„A Női Forrásközpontok küldetése a női részvétel támogatá-
sa a gazdasági, szociális és politikai életben. Az Interreg IIIC 
által támogatott ’W.IN.NET’ elnevezésű projekt (2003-2005) 
célkitűzése az Női Forrásközpontok európai hálózatának ki-
építése a helyi és regionális fejlesztés szolgálatában. E célból 
9 ország 17 partnere vett részt öt tematikus alhálózatban, 
melynek 2005. novemberében Brüsszelben bemutatott 
munkái 2006. júniusában elvezettek a ’WINNET Európa’ 
megalapítására, mely mostanáig 18 tagállam Forrásköz-
pontját fogja össze.”

Britt-Marie Torstensson, WINNET Európa elnöke
britt-marie.torstensson@winneteurope.eu
www.winneteurope.eu

INTERREG IIIC Észak

NISAE-MUJER: spanyol-marokkói  
női vállalkozók közötti kapcsolatok 
ösztönzése 

Teljes költség: 405 275 EUR  
EU támogatás: 303 956 EUR 

„A ’NISAE-MUJER’ elnevezésű projekt a Földközi-tenger 
két partja közötti gazdasági együttműködésben elő kívánja 
mozdítani a nők nagyobb mértékű részvételét olyan ágaza-
tokban, ahol a női vállalkozók nagy számban vannak jelen 
: mint amilyen a ruhaipar, a kisipar, a kereskedelem, a szál-
lodaipar és a vendéglátás. Ennek érdekében a következő 
tevékenységeket szerveztük: Malaga és Marokkó határmenti 
vállalkozásainak találkozóit és fórumait, egynapos képzése-
ket, marokkói vállalkók részvételét a malagai Vállalkozások 
és Női Vállalkozók Kiállításán (FEMMA), látogatási és cse-
reprogramokat, kereskedelmi adatbázis és kommunikációs 
terv készítését.”

Bernadette Sebrechts, Európai Erőforrások Egység, 
Diputacion de Malaga
bsebrechts@malaga.es
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Inforegio honlap: a kulcsfontosságú oldalak 22 nyelven megtekinthetők
„Politika” és „Eszközök” új honlapunk két első szakasza (a rájuk vonatkozó alszakaszokkal) ezentúl 22 nyelven 
megtekinthető. A látogatók így a 27 tagállam nyelvein olvashatnak részletes információkat a 2007-2013-as 
időszakra vonatkozó regionális politika történetéről, nagy célkitűzéseiről és kulcspontjairól.    
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