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На 4 април 2014 г. Дубровник бе домакин на Първото търговско изложение
на женското предприемачество за Южна Европа, което се проведе в
рамките на Годишната конференция на Глобалната мрежа на жени
предприемачи (FCEM). В събитието взеха участие повече от 200 жени
предприемачи и представители на дамски бизнес асоциации и камари от 9
страни, включени в този проект (Албания, Босна и Херцеговина, Черна
гора, Хърватия, Косово, Македония, Молдова, Сърбия и Турция ), плюс
представители от България. Изложението е част от регионалния проект
„Женското предприемачество - двигател за създаването на работни места в
Югоизточна Европа”, реализиран от GTF и финансиран от Шведската
агенция за развитие (SIDA) с цел насърчаване на най-добрите практики на
политиката в женското предприемачество.
Г-жа Лаура Фрати Гучи - президент на FCEM, заяви, че FCEM предлага на
своите нови членове възможности за международно сътрудничество и
обмен на опит, както и наставничество на жени, които току-що са
завършили своето образование. Тя приветства новите членове от страните
от Югоизточна Европа, които се присъединиха към FCEM на 4 април. В
последно време FCEM се фокусира върху финансиране на стартиращи
фирми в сътрудничество с университетите, които да представят и наградят
най-добрите проекти през 2015 г. в Милано. Г-жа Фрати Гучи покани
Хърватия да се присъедини към този проект.
Министерството на предприемачеството и занаятите в Хърватия подкрепи
форума, а заместник-министърът г-н Дражен Прос подчерта, че женското
предприемачеството е признато като важен аспект на икономиката в
Хърватия от 2003 г. насам, когато Министерството започва активно да
участва в развитието на женското предприемачество чрез четири основни
направления: системата на безвъзмездна финансова помощ, мерки и
програми, специално създадени за женското предприемачество - като
облекчен достъп до финансови средства и специални кредитни линии и
гаранционни програми. Третото направление е било фокусирано върху
образованието на жените, желаещи да станат предприемачи, а друга важна
мярка е създаването на контакти - чрез клъстери и изложения (като
настоящото), където жените могат да обменят опит. Г-н Прос подчерта, че
жените са тези, които по- често превръщат идеите си в реална работа и
поемат предизвикателства и отговорности за изпълнение на своите

проекти. На неотдавна проведена конференция в Гърция Хърватия е
спечелила трето място за кредитни линии за съфинансиране на женското
предприемачеството, което е потвърдило своята лидерска позиция сред
страните от целия ЕС и Югоизточна Европа по отношение на качеството
си.
Г-жа Maри Ан Рукавина Чипетич - директор на GTF, заяви, че GTF работи
с 13 страни от 1999 г. насам, когато е била създадена в рамките на Пакта за
стабилност. Тя спомена, че GTF е потвърдила чрез работата си, че когато
жените се обединят с интелигентни и способни мъже, те могат заедно да
променят света. Жените от Югоизточна Европа се събират за първи път на
търговско изложение на женското предприемачество и представят своите
страни заедно с представителите на търговски камари, като така
презентират част от проекта, който изпълнява ролята на инициатива за
създаване на работни места в Югоизточна Европа.
Тя специално подчерта, че изложението не събира жени предприемачи
само защото те са маргинализирани и имат по-труден достъп до
финансиране, но защото независимо от всичко това жените са по-упорити
и постоянни и служат за пример - за мотивация и като истински
инициатори на напредък в икономиката. Освен участието в срещите в
рамките на изложението, тя прикани всички да използват всяка една
възможност за създаване на стратегически контакти, тъй като
предприемачите търсят нови пазари най-вече в съседните страни.
В рамките на форума се проведоха B2B срещи между жени предприемачи
от повече от 15 страни от целия свят, които споделиха своя опит и
говориха за възможно бизнес партньорство, като акцентът беше върху
международното сътрудничество чрез проектите на ЕС.

