
НГ Каузарите 

Проект Млад и зает
1
 № BG13/A1.2/332/R2 

Как да направим добър бизнес план 

и 

Как да разработим успешен европейски проект 

Дата:       9-ти и 10-ти ноември 2013 г. 
Начало:  10:00 часа 
Място:    Зала 2 на хотел Железник   

ПОКАНА 

В рамките на проект Млад и зает, финансиран по програма Младежта в действие, НФГ Каузарите 

имат удоволствието да поканят младежи от 17 до 19 години на двудневно обучение: Как да 

направим добър бизнес план и как да разработим успешен европейски проект.  

Обучението ще бъде с теоретична и практическа насоченост и ще се състои от четири модула:  

 Научи се да пишеш бизнес план 

 Срещни успешен бизнесмен 

 Научи се да разписваш европейски проект 

 Практически модул  

Всички участници ще имат възможността не само да се потопят в сферата на бизнеса, финансите и 

европейските програми, а и да се срещнат лично с успешни ръководители на ключови 

старозагорски предприятия, които ще се опитат да предадат своя богат житейски опит, да споделят 

своите грешки и да покажат насоките, които всички трябва да спазваме за да бъдем успешни 

предприемачи.  

Желание за участие се заявява чрез изпращане на изцяло попълнена регистрационна форма на 

имейл register.alliance@gmail.com не по-късно от 7 ноември 2013 г. 

Местата са ограничени, за това с приоритет ще бъдат най-бързите сред вас!  

Всеки участник трябва да получи писмо, с потвърждение за неговото участие, което да представи 

при регистрацията на входа на залата в деня на събитието, на хартиен носител или смартфон. 

Всички присъствали ще получат международно признат сертификат за участие - YouthPass 

За допълнителни въпроси: Мирчо Христов: 0882 063859 , Евгени Косев: 0882 703420 

                                                           
1 “Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на 

Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски 

младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ 

не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или 

НЦЕМПИ.” 
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