Udruženje FORUM PRIVREDNIKA ČAČKA
Karađorđeva 9, 32000 Čačak
pib: 107606339
matični broj: 28085222
tel: 032 / 347-744; 065 / 347-7444
e-mail: forumprivrednika@gmail.com

Чачак, 12.05.2014. године

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ "МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ У АКЦИЈИ"
Пословно удружење ,,Форум привредника Чачка" из Чачка, уз подршку Амбасаде Краљевине
Норвешке у Београду реализује пројекат ,,Млади предузетници у акцији''.
Циљ пројекта је да подржи, ојача и унапреди породични бизнис и усмери на ефикасну транзицију
управљања на нову генерацију која треба да преузме одговорност за континуитет у пословању.
Пројекат, такође, има за циљ да унапреди предузетничка знања и вештине младих предузетника.

ПОЗИВАМО
младе који раде у породичним фирмама, као и оне који имају или намеравају да покрену
сосптвени посао на територији Града Чачка, да се пријаве и учествују у реализацији
пројекта "Млади предузетници у акцији".
Кључне активности пројекта су:
 Обука за младе предузетнике из области јавног залагања и развоја пословног
удруживања,
 Оснивање Клуба младих предузетника у оквиру Форумa привредника Чачка,
 Обуке за младе привреднике из области управљања и вођења компанија, пословног
планирања, маркетинга и продаје и унапређења иновативности и конкурентности,
 Обука за унапређење и развој породичног бизниса
Све предвиђене активности ће имати конкретне резултате за сваког учесника,
развојних докумената урађених на примеру сопствене компаније.

у форми

Сваку фазу имплементације пројекта пратиће одговарајуће промотивне активности како би
јавност, а посебно пословни сектор дали подршку реализацији пројекта, а резултати допринели
унапређењу пословног окружења. Тако ће се промовисати и пословне активности свих учесника
у пројекту.
Молимо све заинтересоване да попуне Пријаву за учешће у пројекту коју могу преузети са сајта
www.forumprivrednika.rs и достве електронским путем на e-mail: forumprivrednika@gmail.com
или поштом на адресу Форума, Карађорђева 9, 32000 Чачак.
Све додатне информације можете добити у просторијама Форума
или путем телефона 032/347-744 и 065/347-7444
Очекујући вашу пријаву срдачно вас поздрављамо,
Пројектни тим "Форума привредника Чачка"
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