EUROMANAŽER
SPOJTE NÁRODNÍ A EVROPSKOU ÚROVEŇ – BUĎTE „IN“
PRO OBDOBÍ 2014 – 2020!

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ v „EVROPSKÉM KABÁTĚ“
PRÁVĚ ZAČÍNÁME

PRVNÍ KURZ OD 4.11.2014
JEŠTĚ TO STIHNETE!

TUTOR VZDĚLÁVACÍCH CYKLŮ, PhDr.Vendula Raymová, s více než 10 - letými evropskými odbornými zkušenostmi
a mezinárodním vzděláním
(reference na www.bohemiaeuplanners.eu)

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
MSMT- 23638/2014-1/666

Časová dotace: 18 výukových dnů + 1 den na závěrečnou zkoušku a obhajobu práce
Požadované dosažené vzdělání: středoškolské s maturitní zkouškou
Obsah kurzu
•
•
•
•
•
•
•

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Úvod do podnikání
Podnikatel
Základy podnikání
Základy podnikatelského plánu
Základy managementu řízení
Základy občanské gramotnosti v národním
a evropském rozměru
• Základy evropského rozměru podnikání

Cena kurzu
22 750 Kč + 21% DPH vč. závěrečné zkoušky

Osobní konzultace ke kurzům a zkouškám bez
poplatku.Množstevní sleva na základě smluvního
jednání, kontakt raymova@bohemiaeuplanners.eu

Školící prostory: www.icv.cz
Školící prostory objednavatele,
regionální působnost krajů ČR ©bohemiaeuplanners

Absolvent kurzu Základy podníkání – „EUROMANAŽER“
se naučí:
• Aplikovat legislativní, finanční a administrativní gramotnost
pro provozování podnikatelské činnosti do praxe na národní
a evropské úrovni.
• Řídit základní operace v oblasti podnikových financí,
zpracovat daňové přiznání OSVČ.
• Vyhledat a orientovat se v EU dokumentaci k rozvoji
podnikatelského záměru.
• Vyhledat a orientovat se v čerpání finančních zdrojů z EU
fondů Operačních programů a Komunitárních programů
v programovacím období 2014 - 2020.
• Provést základní marketingový průzkum a plán pro účely
svého podnikání.
• Vést manažerský rozhovor v různých situacích (od strategie
ke klientovi).
• Využívat efektivní komunikaci a vhodných metod řízení
v praxi.
• Aplikovat pravidla a principy plánování, koncepce a strategie
k rozvoji podnikatelského záměru.
• Zpracovat logický rámec a SWOT analýzu pro podnikatelský
záměr, zvolit vhodnou strategii a aplikovat podnikatelský
záměr.
• Orientovat se v aplikaci projektové žádosti, základech řízení
a administraci projektu v ČR a EU.

Informace o aktuálních termínech
najdete na:
http://www.bohemiaeuplanners.eu
www.icv.cz

