
Проект 
„Подобряване мобилността на работещи и безработни“ 
е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие в рамките 
на Програмата Interreg V-A Румъния-България 

Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ 
 

Бюджет на проекта: 399 360,85 евро 
Принос на ЕС: 339 456,72 евро от ЕФРР 

Водещ партньор: Търговско-промишлена палата - Добрич 
         Партньор 2: Сдружение Европейски институт за  
 културен туризъм ЕВРИКА - Добрич  
         Партньор 3: Камара за търговия, индустрия,  
 навигация и земеделие - Констанца 

Общата цел на проекта е да създаде и поддържа уеб-базирана 
двуезична RO-BG платформа като инструмент за самооценка на 
знания, умения, възможности и информационен източник за трудово 
законодателство, кариерни възможности и развитие като 
предпоставка за мобилност и заетост. 
 
Основни цели на проекта: 
• Да изготви и поддържа уеб базирана платформа, като източник 

за кариерна информация и средство за самооценка; 
• Да допринесе за създаване на интегриран трансграничен регион 

по отношение на заетост и трудова мобилност; 
• Да създаде възможности за работни места и предприемачество в 

трансграничния регион; 
• Да създаде измерими резултати с цел превръщането на региона 

в добро място за живеене, работа и образование. 

www.interregrobg.eu 
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Съдържанието на този материал не представлява непременно 
официалната позиция на Европейския съюз. 

В рамките на проекта е създадена уеб-базираната платформа 
MOWEUP, достъпна на адрес www.moweup.eu 

 
Платформата представлява иновативен инструмент, който подпомага  
потребителите от трансграничния регион Румъния – България с: 
• Полезна информация за пазара на труда и трудовата мобилност; 
• Материали и видео филми  за кариерно развитие: 10-те най-

търсени професии в трансграничния регион Румъния-България; 
• Инструменти за самооценка; 
• Видео-съвети за работа и заетост. 
  
За кого е предназначена? 
Ако сте безработен и искате да подобрите вашите шансове на пазара 
на труда, ако сега стартирате вашата трудова кариера или търсите 
ново професионално поприще, тук сте на правилното място - 
www.moweup.eu 
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