ЛИТЕРАТУРА

Проектно планирање и финансирање
АГЕНДА

На кандидатите за секој предмет
од обуката им следува печатена
литература:

Финансирањето и менаџирањето во спроведувањето на комерцијалните и
донаторски проекти, активности или акции претставуваат интегрална целина.Таа
е составена од низа процеси, активности и акции.

- Инвестиционен менаџмент

Во развојот на овој бизнис-концепт постојат бројни бариери, но тие лесно се
согледуваат и совладуваат со примена на техники и технологии на проектниот
менаџмент. Планирањето и менаџирањето во спроведувањето на проектите,
активностите или акциите претставуваат интегрална целина.

- Проект-менаџмент
- Бизнис и менаџмент

Обуката детално ги разработува темите на класификација и избор на проектите,
подготовка и проверка на инвестициската програма, аплицирање/конкурирање за
финансирање на програмата, следење на ефектите на проектниот циклус,
изготвување проектни и финансиски извештаи.

УСЛОВ ЗА УПИС

По завршување на обуката, учесниците ќе бидат во можност самостојно да
оптимираат програма и да подготват

Завршено минимум средно
образование или високо
образование од сите профили.

- проектна апликација со програма за донаторско финансирање на проекти преку
достапните фондации
или

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
КОМПЛЕТНАТА ОБУКА

- инвестиционен комерцијален проект, вклучувајќи ја финансиската анализа и
препораката за заклучна оценка за прифатливост на проектот.

Со завршување на обуката за
сите предмети Инвестициско
Планирање и Менаџмент, Проект
Менаџмент и Бизнис Планирање
и Менаџмент кандидатите
добиваат сертификат за
Инвестиционен Проект Менаџер.

Кандидатите ќе бидат подготвени да аплицираат кај комерцијални или
донаторски финансиски извори или кај алтернативни финансиски извори, т.н.
бизнис-ангели на ризичен капитал. Ќе можат да го следат и менаџираат
изведувањето на проектот, неговите планирани ефекти и економска ефикасност.

Обуката се реализира во
климатизирани простории на
КОСМО Иновативен Центар,
опремени со современи аудиовизуелни технички средства за
настава, flip-chart, PC Pentium
IV за секој кандидат,DSL
Internet конекција и LCD
проектор.

1. Инвестициско Планирање и Менаџмент -20 часа / 1,5 кредити

ПЛАЌАЊЕ:
12.300,00 денари
(плаќање на
4 рати по 3.075,00 денари)

Групи:
Септември
Ноември
Февруари
Април

*
бројот на
членови на
групи е
ограничен

ПРОГРАМА ЗА ОБУКА
2. Проект Менаџмент - 30 часа / 2 кредити
3. Бизнис Планирање и Менаџмент - 30 часа / 2 кредити
Обуката се реализира во четири месеци – два/три пати неделно во
попладневни термини помеѓу 17.30-19.30 и 19.40- 21.40 часот во мали
групи со опуштена атмосфера и вклучени паузи за кафе и освежување.

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ !

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР
бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија
тел. +389 2 244 8077,8134 фах. +389 2 244 8240
e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk
www.cosmoinnovate.com.mk
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