Проект „СТЪПКИ“
Основна цел: Повишаване на качеството на туристическото
обслужване в трансграничния регион България-Македония
чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на
предприемачеството сред младежите
Водещ партньор: Сдружение „Младежки общински съвет –
Кюстендил”, България
Партньор: Сдружение „Регионален център за сътрудничество
- Спектър“, Крива Паланка, Македония

ТЪРСЯТ СЕ!!!
МЛАДИ ХОРА ЗА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В ТУРИЗМА

За кандидатстване за обучението:

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил”
гр. Кюстендил 2500
ул. „Тинтява” 12
Сградата на читалище „Пробуда 1961”
тел.: +359 78 52 63 95
ел. поща: mos_kn@abv.bg
www.mdm.projectkn.com

ПО ПРОЕКТ „СТЪПКИ“
СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ
СЕКТОР
Съдържанието на публикацията по никакъв начин не трябва да се
възприема като израз на становището на Европейския съюз или на
Управляващия орган на програмата.
http://www.ipa-cbc-007.eu/

С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ-ИПА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ-МАКEДОНИЯ

Сдружение
„Младежки общински съвет – Кюстендил”
водещ партньор по Проект „СТЪПКИ“




КАНИ:



младежи над 18 г., жители на трансграничния регион
България - Македония
 Ученици, пред завършване на своето средно
образование или студенти
 Безработни, наскоро завършили своето образование
за участие в процедура за подбор на участници в безплатно
тридневно
специализирано
обучение
за
млади
предприемачи в туризма, което ще се проведе в гр. Кюстендил,
България и гр. Крива Паланка, Македония, през месец
септември 2017 г. съгласно следната предварителна
програма:




Как да кандидатствам и участвам?
Ако попадате в посочената целева група,
Ако възнамерявате да стартирате бизнес или да работите в
областта на туризма в региона,
Ако желаете да развиете своите предприемачески умения
чрез безплатно 3-дневно обучение,

изпратете своя автобиография на български или македонски език
на следната електронна поща: mos_kn@abv.bg
до 21.06.2017 г. , като посочите телефон и електронна поща за
контакт.
Получените писма след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Ден 1 – Стартиране на туристически бизнес
Ден 2 – Основни управленски и комуникационни умения
Ден 3 – Маркетинг и реклама

Процедура за подбор на участници
Подборът на участниците и
обучението ще се проведат от
изпълнителя на договора по
тази
дейност
–
фирма
„ПроАктив Тийм“ гр. София.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

На базата на получените автобиографии, ще се извърши подбор на
участниците по отношение на съответствие на целевата група на
проекта и наличие на подходяща първоначална или бъдеща
квалификация.
На следващия етап ще бъдат избрани кандидати от България и
Македония, които ще бъдат поканени на интервю в гр. Кюстендил,
България и гр. Крива Паланка, Македония в периода 27-29 юни 2017 г.
В резултат от интервютата ще бъдат избрани по 20 младежи от
България и Македония, които ще вземат участие в обученията.

