
Поштовани,

са изузетним задовољством позивамо Вас да учествујете у раду Тематског пословног форума који
организује Универзитет “Сингидунум" Пословни факултет Ваљево, Институт за одрживи развој
Пословни инкубатор за почетничко предузетништво младих и Удружење пословних жена “Еве”.

Основна тема је

“ПРОЈЕКТИ КАО АЛАТ И СРЕДСТВО ЗА ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ
ЗАЈЕДНИЦА, ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА”

Тематски пословни форум биће одржан 18. августа, 2016. године, у Сали Пословног факултета
Ваљево, Први спрат, Ул. Железничка, 5 са почетком у 12,00 сати.

Циљ одабране теме Пословног форума је да кроз панел дискусије и искуства из праксе добијемо
одговоре на нека од питања: Колико пројекти доприносе развоју локалних зајеница, предузећа и
организација цивилног друштва ? Каква је позиција реализатора и партнера, корисника средстава
додељених по пројекту, а каква позиција донатора? Где се ту налази почетничко, старт ап
предузетништво и иницијатива почетника у бизнису, посебно младих? Колико су организације
цивилног друштва подигле ниво својих активности кроз реализацију пројеката? Коначно - шта даље,
који су то актуелни ппозиви за подношење пројеката и шта треба знати како би се урадио добар
предлог пројекта?

У реализацији тематске расправе учествоваће представници привреде, институција, организација
цивилног друштва.

Почетна Агенда је у прилогу позива. Круг панелиста није затворен и још увек можете пријавити своју
дискусију

Молимо вас да учешће пријавите на маил: ljmarkovic@singidunum.ac.rs

Додатне информације: особа за контакт-Љубици Марковић, дир. Института за одрживи развој
ПФВ, тел. 064 821 66 13

Са уважавањем,

УНИВЕРЗИТЕТ “СИНГИДУНУМ” ,                                                   ИНСТУТУТ ЗА ОДРЖИВИ  РАЗВОЈ
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО                                                                    УПЖ”ЕВЕ”

Оливера Николић, декан Љубица Марковић, директор



АГЕНДА

12:00 - 12:15          Отварање Тематског панела, Љубица Марковић, Институт за 0држиви развој

Панелисти

12:15 - 12:30          Ана Марковић, директорка Туристичке организације Ваљево

12:30 - 12:45          Марија Иванковић, власница "Марија хандмаде" и координатор програма Града

Шапца за подршку запошлјавању жена

12:45 - 13:00          Горана Танасковић, стручни сарадник Регионална привредна комора Краљево,

и извршна директорка УПЖ"Надежда Петровић", Чачак

13:00 - 13:15 Данијела Марковић, директорка Регионалне развојне агенције Подриња,

Подгорине и Рађевине, Лозница

13:15 - 14:00         Олга Јосиповић, директорка "Малине импекс", доо. Ваљево

14:00 - 14:15        Вера Петровић Митровић, Удружење "Едукатива", Ваљево

14:15 - 15:00        Дискусија, питања, предлози


