Informace o projektu
„Snadněji přes překážky k podnikání“
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00060
Příjemce dotace: MAS Sokolovsko o.p.s.
Sídlo: nám. Míru 230, 356 01 Březová (okres Sokolov) – budova Městského úřadu Březová
Bližší informace o projektu: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/podnikani/
Kontaktní osoba: Jarmila Tůmová, tumova@mas-sokolovsko.eu, tel.: 739 558 193
___________________________________________________________________________
Pro koho je projekt určen?
1. Uchazeči o zaměstnání:
 fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku
 fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců
2. Zájemci o zaměstnání - fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku
Účastníci musí mít trvalý pobyt na území Karlovarského kraje.
Co je hlavní aktivitou projektu?
Rekvalifikační kurz „Základy podnikání“ v délce 222 výukových hodin, akreditovaný MŠMT.
Součástí je výuka témat: právní minimum pro začínající podnikatele, marketing, základy
účetnictví, efektivní manažer, vedení lidských zdrojů, základy práce s PC, finanční
gramotnost, EU a její dotační možnosti, podnikatelský záměr.
Výuka prvního kurzu bude probíhat: po- čt od 8:30 hod. do 13:45 hod. na Statku Bernard
v Královském Poříčí od konce září do začátku prosince.
Během výuky si jako účastníci zpracujete vlastní podnikatelský záměr, který budete
obhajovat na konci kurzu. Po úspěšně napsaném testu a úspěšně obhájeném
podnikatelském záměru obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci.
Účast na rekvalifikačním kurzu je zdarma. Účastníci obdrží občerstvení a příspěvek na
dopravu. Další podpora pro osoby pečující o dítě bude individuální.
Jaké další aktivity projektu Vám k podnikání mohou pomoci?
Budete moci čerpat poradenské služby, které Vám pomohou se vyhnout nejčastějším
chybám při zahájení podnikání.
Co dělat v případě Vašeho zájmu o účast v projektu?
Sdělte, prosím, pí. Tůmové své kontaktní údaje či se jí na cokoli o projektu ptejte.
Ve dnech 27.8., 29.8. a 3.9. 2013 vždy od 9:30 v kanceláři MAS Sokolovsko na Březové (u
Sokolova) proběhne informační schůzka, na které se budou připravovat Dohody o účasti
v grantovém projektu. Případně si domluvte s pí. Tůmovou individuální termín i místo
schůzky.

