Оперативна програма:
“Развитие на човешките ресурси”
2014-2020
Процедура:
Подкрепа за предприемачество
Проект: “Повишаване на предприемаческия капацитет - път към активно социално включване”
№ BG05M9OP001-1.023-0150-C01

За да се включиш в обученията и консултациите, можеш да ни намериш на:
Имейл: fondacia_kauzi@abv.bg
Тел./факс: 0895 569 656

Обща стойност на проекта:
БФП 110 757.24 лв.
Срок на изпълнение: 18 месеца

Проект:
Повишаване на
предприемаческия
капацитет – път към
активно социално
включване

Начало на проекта: 19.06.2018
Край на проекта: 19.12.2019

Фейсбук: Фондация “Каузи”
Официален сайт:
http://www.kauzi.org/
Или да ни посетиш лично на адрес:
София, ул. "Филиповско шосе" 38

Контакти:
Фондация "Каузи"
София 1324, ул. "Филиповско шосе"
38
тел./факс: 02 927 73 28
e-mail: fondacia_kauzi@abv.bg
www.eufunds.bg

Договор № BG05M9OP001-1.023-0150-C01

Повишаване на
предприемаческия
капацитет—път към
активно социално
включване

Ще имаш възможността да се вклю-

Фондация „Каузи" е регистрирана на

чиш в безплатни обучения за пла-

26.10.2009 г, в София и мисията и е "да

ниране на бизнеса ти;

работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданс-

Ще се запознаеш с информация за
документи, регистрации и админист-

Ако имаш идея и искаш да я реа-

ративни процедури;

лизираш;

Ще получиш консултации за бизнес

мислиш, че вече е време да се

плана си от експерти с дългогоди-

откажеш от мечтите си;

стремиш да станеш по-добър;

шен опит, подпомогнали десетки
стартиращи предприемачи.

малко вдъхновение...

притежаваш и те кара да продължиш да
създаваш, дори и да си на крачка от това
да се откажеш.

Ние от Фондация “Каузи” целим да създадем подходящите условия за младежите
да успеят да развият социалните, творческите и професионалните си умения.

желание за придобиване на нови знания,

важно в своя живот, но ти трябва

Ще събудим във теб онзи пламък, който

ворни и достойни хора - граждани на Бъл-

Стимулираме младите хора да проявят

Ако искаш да направиш нещо

То ти си на подходящото място.

от активни, конкурентноспособни, отгогария, Европа и Света."

Ако търсиш мотивация, когато си

Ако искаш да успееш или пък се

ко и бизнес общество, което се ръководи

Ще се запознаеш с потенциалните

умения и опит, и да ги приложат на прак-

източници на финансиране за идея-

тика, чрез личните си предприемачески

та си.

Резултатът ще бъде разработената ти
предприемаческа идея, която ще можеш
да представиш пред потенциални инвеститори и клиенти по време на Младежката

ка-

