Projekt „Pomorskie MBA czyli Europejski Przedsiębiorca” współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Polska Agencja Rozwoju Oddział w Gdyni zaprasza
Właścicielki i Właścicieli mikroprzedsiębiorstw* do udziału w Projekcie:
„Pomorskie MBA czyli Europejski Przedsiębiorca” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu Uczestnicy wezmą udział w następujących kursach i szkoleniach:
1. Rozwój osobisty i zawodowy;
2. J. angielski w biznesie;
3. Pozyskiwanie funduszy europejskich;
4. Zamówienia publiczne;
5. Prowadzenie działalności gospodarczej w UE;
6. Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo.
Dzięki udziałowi w Projekcie Uczestnicy uzyskają pełne kompetencje dotyczące:
skutecznego ubiegania się o zamówienia publiczne oraz o dotacje z funduszy
europejskich, współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE, zarządzania
przedsiębiorstwem w sposób kreatywny oraz ukończą kurs języka angielskiego w biznesie
i zajęcia z rozwoju osobistego i zawodowego.
W Projekcie udział weźmie 30 Uczestników, którzy zostaną podzieleni na dwie grupy 15
osobowe. Zajęcia będą odbywały się w weekendy, w dwóch ośrodkach
szkoleniowo/wypoczynkowych.
Wszystkim Uczestnikom zapewniamy:
− zakwaterowanie na czas zjazdów w ośrodkach szkoleniowo wypoczynkowych;
− pełne wyŜywienie podczas zjazdów;
− zakup materiałów szkoleniowych i podręczników;
− zakup materiałów piśmienniczych i biurowych;
− profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie pozostałe informacje dostępne są na stronie
internetowej: www.par.net.pl

Dodatkowe informacje:
* - W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo
zatrudniające mniej niŜ 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 2 milionów EURO.
W przypadku Spółek udział w projekcie mogą wziąć Wspólnicy lub osoby wchodzące w
skład Zarządu.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 października 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Zespół Polskiej Agencji Rozwoju

Polska Agencja Rozwoju oddział w Gdyni
ul. Śląska 53/308, 81-304 Gdynia
NIP: 839-168-35-61, REGON: 220726650; wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.22/00021;
tel./faks: 058 620 81 43; 0 607 771 273; 0 78 202 58 71; email: par@par.net.pl.
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