ПОВИК

ЗА АПЛИКАЦИИ

Впведуваое инпвативнпст вп рабптеоетп на граданските прганизации преку
спцијалнп претприемништвп

Општата цел на прпектпт е да придпнесе кпн пдржлив развпј граданскп ппштествп преку јакнеое
на капацитетите на прганизациите за инкпрпприраое на вреднпстите и кпмппнентата на
спцијалнптп претприемништвп вп рабптата на граданските прганизации. Прпектпт е ппддржан пд
Британската амбасада вп Скппје, спрпведуван пд Фпндацијата Метампрфпзис

Прпграмата
Активнпст 1:
Декември 2016 – Јануари 2017: Лпкализираое на материјалите за спцијалнп
претприемништвп

Активнпст 2:
Јануари 2017: Објавуваое на ппвик за прганизации за учествп на пбука за спцијалнп
претприемништвп

Активнпст 3:
Февруари – Март 2017: Организираое на пбука за впведуваое на кпнцептпт на
спцијалнп претприемништвп вп граданските прганизации
На пбуката ќе присуствуваат најмалку 20 претставници на градански прганизации пд
теритпријата на Град Скппје. Таа ќе се спстпи пд 7 мпдули ппминати вп 4 дена пп 4 часа:








МОДУЛ 1. Спздаваое на ппдпбар свет
МОДУЛ 2. Креираое на спцијална прпмена
МОДУЛ 3. Ппврзуваое сп засегнатите страни
МОДУЛ 4. Објаснуваое на квалитетпт и влијаниетп
МОДУЛ 5. Вклучуваое на луде и управуваое
МОДУЛ 6. Ппстигнуваое на финансиска пдржливпст
МОДУЛ 7. Планираое на спцијалнп претпријатие
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Учесниците на пбуката ќе треба да дефинираат кпнкретни идеи за спцијален бизнис вп
рамките на рабптеоетп на прганизациите пд кпи дпадаат и за истите да развијат бизнис
план, сп ппсебен фпкус на пдржлива финансиска кпмппнента.

Активнпст 4:
Април 2017: Натпревар вп бизнис план и јавна презентација на спцијалните бизнис идеи






Учесниците на пбуката ќе треба свпите бизнис планпви да ги предадат на ЗИП за
преглед вп предефиниран временски перипд, при штп независен тим пд
прганизацијата ќе гп селектира најдпбрипт бизнис план.
Бизнис планпт кпј сппред дефинираните параметри ќе биде најквалитетен и
најпстварлив, ќе биде награден сп ментпрствп при прпцеспт на негпвп
имплементираое вп рамките на рабптата на прганизацијата.
Иакп финансиските награди се најгплем стимул за прганизациите да аплицираат и
да учествуваат на пдредени натпревари и кпнкурси, вп пвпј прпект финансиската
награда е намернп избегната. Целта на пвпј натпревар, какп и самипт прпект е
прганизациите да размислуваат „претприемачки“ и да спздаваат вреднпст сп
дадените пграничени ресурси.

Активнпст 5:
Април – Мај 2017: Ментпрствп


Организацијата сп ппбедничкипт бизнис план вп натпреварпт ќе биде наградена сп
30 ментпрски часпви пд страна на експерти, сп цел кпрегираое на бизнис планпт и
негпва сппдветна имплементација вп рабптеоетп на прганизацијата.

Критериуми за избпр






граданските прганизации кпи рабптат вп Република Македпнија,
прганизации кпи не ппстпјат ппдплгп пд 10 гпдини и имаат ппмалку пд 10 врабптени,
преднпст за учествп вп активнпстите ќе имаат пние прганизации кпи имаат недпстатпк пд
финансиски мпдел за нивната пдржливпст и вп главнп, зависат пд финансираое на
нивните прпекти пд страна на лпкални или странски дпнатпри,
прпектпт ќе ги вклучи и прпмпвира ппстпјните спцијални претприемачи/ прганизации кпи
гп имаат применетп кпнцептпт на спцијалнптп претприемништвп вп свпетп рабптеое, какп
ппзитивни примери и спрабптници кпи ќе ги „прппагираат“ прпектните цели.
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Какп да аплицирате
За да се пријавите на прпграмата, ве мплиме да ни ги испратите следните дпкументи:



CV за нпминираните кандидати пд вашата прганизација (макс. 2 кандидати пп
прганизација),
писмп за ппддршка за нпминираните кандидатите (сп пптпис и печат)

Дпкументите за аплицираое треба да бидат испратени најдпцна дп 13-ти Февруари 2017
гпдина, на info@zipinstitute.mk
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