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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı MAGNET Network (Migrant Acceleration for Growth – 

Network for Entrepreneurship Training) 
MAGNET Network (Büyüme için Göçmen Hızlandırma - 
Girişimcilik Ağı Eğitimi) 

Kuruluş yılı 2017 

Yer Avrupa çapında, Avusturya ve Almanya'dan sekiz ortakla, 

İspanya, Bulgaristan 

Koordinatör kurum Tuna Üniversitesi (Avusturya) 

Resmilik derecesi Resmi işbirliği anlaşması 

Üyeler Mikrofinans Merkezi; IATAP (Teknoloji ve İnsan Kaynakları 
Enstitüsü); SINGA; DELITELABS; TERN; Avrupa 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Ağı; VUZF 
Üniversite 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; İşgücü piyasası; 
Eğitim ve eğitim 

Hedef grup(lar) Mülteciler; STK'lar; Gönüllüler; Firmalar 

Ağ türü Proje konsorsiyumu 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama MAGNET projesi ve proje konsorsiyumuna dayanan ağ, 

göçmen girişimcilik desteği alanında aktif olan Avrupalı 
kuruluşların yanı sıra ilgili kamu ve özel aktörleri bir araya 
getiriyor. Göçmen girişimcilik desteğiyle ilgilenen bir Avrupa 
kurum ve kuruluş topluluğu oluşturmayı ve kurmayı 
amaçlamaktadır. Amacı, gerçek projenin ötesinde, bir 
değişim platformu olarak hizmet etmek, deneyim paylaşımı 
ve işbirliği fırsatları bulmaktır. 

Kaynaklar AB finansmanı (COSME Programı) 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Görüntülü telefon (Yakınlaştırma vb.) 
 Anında Mesajlaşma (Slack ve WhatsApp) 
 wiki / bilgi tabanı oluşturma için NOTION 

 İşbirliği için Google docs, Microsoft 365, 
Dropbox 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Sosyal medya (ör. Facebook) 
 Bülten 
 Ana sayfa 
 Çevrimiçi Forum 

 Topluluk toplantıları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Ağın net bir odağı vardır (göçmen girişimciliği) ve 

birçok Avrupa ülkesinden kamu ve özel kurumların 
deneyimlerine güvenebilir 

 Ortak değerler, amaç ve strateji uyumu: Tüm 
aktörler, vizyon değerlerini ve stratejilerini önceden 
yeterince ayrıntılı olarak hizalamak için yeterince 
zaman ayırdığında 

 Resmi işbirliği anlaşmasından önce gayri resmi 
niyet mektubu: Uzun vadeli resmi işbirliği 
anlaşmaları şekillendirmeden önce şartlar üzerinde 
yeterince ayrıntılı anlaşmaya varmak için gayri 
resmi niyet mektupları kullanma uygulaması 

 Önce finansman olmadan çalışmasını sağlayın: 
Gönüllü işbirliği ile başlayabilen ağlar, genellikle çok 
daha fırsatçı olan fon elde ettiklerinde çalışabilen ve 
başlayabilen ağlardan daha iyi olma eğilimindedir. 
Bu, insanların doğru nedenlerle işin içinde olduğunu 
ve karşılıklı değer katma değeri geliştirmeye 
gerçekten kararlı olduklarını gösterme eğilimindedir. 

 Düzenli iletişim, anında iletişim ve koordinasyon: 
Üyeler arasında açık konulara ve moderasyona 
sahip olun ve bunun demokratik bir süreç 
olduğundan emin olun, biz farklı başkanlar veya 
koordinatörler ağ için daha geniş stratejiyi gözden 
kaçırmadan konuşabiliriz, bu yüzden bu farklı 
kuruluşlardan bir BT koordinatör grubuna sahip 
olmak çok önemli 

 Her zaman adalet ve şeffaflık: Diğer aktörleri 
yalnızca ağınız bağlamında ilerlemeye zorlamayın. 
Aynı zamanda, sahip olduğunuz anlaşmayla 
kesişen ve çıkar çatışması yaratabilecek fırsatlar 
konusunda her zaman adil ve şeffaf olduğunuzdan 
emin olun. 

 Ağın kalbi TERN, SINGA ve DELITELABS 
arasındaki işbirliğidir (şimdiden 5 yıldan fazla bir 
süredir işbirliği yapmak) 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Birlikte finansman elde etmek için farklı kuruluşlar 
tarafından şekillendirilen proje konsorsiyumları, 
stratejik uyum eksikliğine ve "karışık projelere" 
yol açar 

 Kötü tutum ve "Trittbrettfahrer": Ağ üyeleri, 
yalnızca finansmanı varsa hareket eder veya 
daha sıkı çalışan ağ üyelerinden faydalanabilir ve 
benzer fonları elde ederken arka planda saklanır 

 Ağ için hedef ve stratejinin net olmaması 

 



 

  Koordinasyon mekanizmalarında etkinlik eksikliği 

 Etkili pilotlar üretecek “yalın başlangıç” düşüncesi 
eksikliği. Genellikle ağlar, hantal bir proje 
tasarımına veya işbirliği tasarımına sahiptir ve 
zeminden çıkmak çok zordur. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  AB finansmanı üç yıl sonra 2020 sonbaharında 
sona erdi, ancak MAGNET'in açık amacı ağı 
proje konsorsiyumuna dayalı olarak geliştirmektir. 
Yeni bir ağ biçimine dönüşürse, aynı COSME 
finansman çağrısı kapsamında finanse edilen 
diğer konsorsiyumlarla (her biri sekiz kuruluştan 
oluşan dört konsorsiyum) birbirine geçmelidir. 
Şimdilik, uygulayıcılar ve kuruluşlar MAGNET ağ 
haber bültenine ve Facebook grubuna 
kaydolmaya davet edilmektedir. 

 Diğer ortak kuruluşların temsilcileriyle ilişkilere 
zaman ayırmak 

 Yeni projeler ve stratejiler düşünürken her zaman 
ağlarına ve yakın ortaklarına dikkat etmek. 

 Daha önce bunu iyi yapmış diğer ağlardan olgun, 
iyi işleyen ağ ve ittifak koordinasyon tekniklerini 
tanımlama 

 Bir ağ sekretaryasının ne yapması gerektiğini 
tanımlamak, bir iş paketini şekillendirmek, doğru 
koordinatör yeteneğini bulmak ve ardından ağları 
etkinlik ve ilerleme hızı / hızı açısından bir 
kademe yükseltmek için fon sağlamak 

 Değerlendirme devam eden bir çalışmadır - 
bireysel kuruluşların ölçüm mekanizmaları vardır, 
ancak ağ henüz ortak bir etki ölçümü ve 
değerlendirmesi için çerçeve. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik MAGNET, bir dizi çok yardımcı araç sağlar, örn. göçmen 
girişimcilik desteğindeki uygulayıcılar için bir Açık Araç Seti 
ve bir akran öğrenme programı ("Akademi"). Proje 
konsorsiyumu, göçmenlerle ilgilenen kuruluşlar ve kurumlar 
için herkesin erişebileceği girişimcilik.Avrupa çapında bir ağ 
kurdu. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Website: https://migrantacceleration.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/MagnetNetworkEU/ 

E-posta adresi m.filipova@euroconsultants.com.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 


