
                                                                                     
 
 

 
 

Pozivamo Vas na sudjelovanje u projektu: 
 

PODRŠKA MLADIM PODUZETNICIMA   
(SYS – Supporting Youth Self-Employment) 

 
čiji je cilj pomoći mladim poduzetnicima u uspješnom savladavanju izazova koje nosi prva, najrizičnija 
godina poslovanja.  
 
PODRŠKA MLADIM PODUZETNICIMA osigurana je kroz dvije komponente:  

1) edukacije u vidu radionica koje na praktičan način približavaju mladim poduzetnicima sve aspekte 
razvoja biznisa 

2) mentorstvo iskusnih poduzetnika i stručnjaka za pojedina područja s kojima će polaznici programa 
surađivati prema vlastitom odabiru, na temelju njihovog iskustva i užeg poznavanja određenog 
područja. 

 
 
Edukacija u sklopu projekta PODRŠKA MLADIM PODUZETNICIMA odvija se kroz 8 radionica u trajanju od 5 
sati čija je realizacija planirana u razdoblju od ožujka – lipnja 2016. godine. Teme radionica su sljedeće: 
 

1. Od ideje do prilike – što mi je potrebno da postanem uspješan poduzetnik? 
2. Kako upoznati i razumjeti okruženje u kojem poslujem? Što trebam znati o svojim kupcima, 

konkurenciji i trendovima u djelatnosti? 
3. Planiranjem do rezultata – zašto je važno imati poslovni plan?  
4. Gerila marketing – tko su moji kupci i što žele? 
5. Financijsko planiranje – procijenite troškove i napravite financijski plan 
6. Direktni troškovi poslovanja – procijenite troškove proizvoda i usluga 
7. Prezentacijske i pregovaračke vještine – kako uspješno prodavati? 
8. Kako organizirati i voditi poduzeće? 

 
Radionice provode treneri i savjetnici s dugogodišnjim iskustvom rada s poduzetnicima početnicima i 
rastućim poduzećima. 
 
Mentorstvo će kao komponenta projekta biti realizirano tijekom 10 mjeseci trajanja projekta. Svaki mjesec 
polaznik programa moći će surađivati s mentorom, prema vlastitom odabiru, koji će mu svojim savjetima, 
pitanjima i odgovorima, sugestijama i kontaktima pomoći u boljem usmjeravanju biznisa. Mentori koji 
sudjeluju u projektu prezentirat će polaznicima svoje iskustvo i znanje, te će na temelju toga polaznici 
odabrati one s kojima žele dalje komunicirati i surađivati. 
 
Projekt PODRŠKA MLADIM PODUZETNICIMA provodi CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih 
poduzeća i poduzetništva u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt je financiran sredstvima 
Europskog fonda za jugoistočnu Europu (EFSE – European Fund for Southeast Europe).  
 

 

 
 



Uvjeti koje moraju zadovoljiti polaznici programa PODRŠKA MLADIM PODUZETNICIMA su:  
 
- imati registrirani poslovni subjekt u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2015. godine 
- imati najmanje 18 odnosno najviše 29 godina starosti 
- dostaviti ispunjenu prijavnicu (u prilogu) elektronskom poštom na deterovic@cepor.hr  ili poštom na 

  adresu: CEPOR, Trg J.F. Kennedya 7, 10000 Zagreb, najkasnije do 28. siječnja 2016. godine. 

 
Mjesto edukacije:  prema dogovoru i prilagodbi polaznicima programa 
Trajanje pojedine radionice: 5 sati 
Termini radionica:  bit će dogovoreni s polaznicima programa u razdoblju od 1. ožujka – 
    do 1. lipnja 2016.         
 
Za sva dodatna pitanja, slobodno kontaktirajte CEPOR na tel. 2305363 ili mob. 0989815173 ili 
deterovic@cepor.hr 
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