Imaš idejo oz. imaš lastno podjetje?

Podjetništvo prihodnosti

Podjetništvo tvoje prihodnosti
Prihodnost tvojega podjetja

Dežela Furlanija Julijska krajina s projektom Imprenderò 4.0 nudi finančno podporo in ponuja brezplačne aktivnosti
za promocijo podjetniške kulture, za ustvarjanje novih podjetij in samozaposlovanje ter za generacijski prenos lastništva podjetja.
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Aktivnosti

• Orientacijski seminarji, promocija in difuzija možnosti, ki jih ponuja posamezni
projekt (8 ur)
• Tematski seminarji in poglobitev podjetniske kulture (8 ur)
• Tečaj podjetniškega usposabljanja za pridobitev znanj iz podjetništva in vodenja
podjetij ( 40 ali 80 ur)
• Svetovanja in pomoč pri definiciji poslovnega načrta

Komu so namenjeni?

• Mladim do 30 let s stalnim prebivališčem v Italiji in vpisani v Garanzia Giovani
• Osebam s statusom brezposelnosti, nezaposlenim, zaposlenim, uslužbencem v
dopolnilni blagajni, ki imajo med 18 in 65 let ter imajo stalno bivališče v deželi FJK.

Aktivnosti

• Orientacijski seminarji, promocija in difuzija možnosti, ki jih ponuja posamezni
projekt (8 ur)
• Svetovanja in pomoč pri prenosu podjetja ali generacijska zamenjava za
povečavanje produktivne, organizacijske in finančne razsežnosti.

Komu so namenjeni?

• Osebam s statusom brezposelnosti, nezaposlenim,
zaposlenim, uslužbencem v dopolnilni blagajni,
ki imajo med 18 in 65 let ter imajo stalno
bivališče v deželi FJK.

Imprenderò 4.0 je projekt širjenja podjetništva in podjetniške kulture.
Zamisel projekta je promocija podjetništva kot del družbe in je zasnovana na modelu
pomoči pri socialno ekonomskem razvoju. Podjetništvo kot kulturni model, kot
možnost za razvoj ter kot enkratna možnost za pridobivanje novega znanja.
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Vse aktivnosti in dejavnosti so brezplačne. Več o projektu na spletni strani
www.imprendero.eu

