Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP),
Nadácia INTEGRA a ďalší asociovaní partneri
si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný

motivačný seminár

PODPORA PODNIKANIA ŽIEN NA SLOVENSKU
Kedy: 21. januára 2010 (štvrtok)
Kde: Hotel Dubná skala, Hurbanova 345/8, Žilina
Ste mamičky na materskej dovolenke, študentky, nezamestnané, či zamestnané ženy a uvažujete, že
začnete podnikať? Neváhajte a prihláste sa na náš motivačný seminár! Dozviete sa dôležité informácie
o tom, ako začať; kde získať financie a budete mať možnosť diskutovať s ambasádorkou podnikateliek
Slovenska p. Z. M. Stubbs, ktorá je živým príkladom toho, že i Vy sa môžete vydať na podnikateľskú dráhu
a byť úspešná.

Program seminára:
09.00 – 09.15
09.15 – 09.30
09.30 – 10.30
10.3o – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

Registrácia, úvod a otvorenie
Predstavenie projektu PODPORA PODNIKANIA ŽIEN NA SLOVENSKU
Motivácia v podnikaní
Nové nápady na podnikanie (techniky získavania nových nápadov)
Občerstvenie
Financovanie podnikania (možnosti, zdroje, podpora štátu)
Ako začať podnikať? (ako, kedy, kde sa prihlásiť, odvody, prehľad inštitúcií)
Ambasádorka podnikateliek Slovenska (podnikateľský príbeh a podnikateľská prax)

Účasť na seminári je bezplatná. Seminár je určený pre nezamestnané ženy, mamičky na materskej
dovolenke, študentky a zamestnané ženy, ktoré uvažujú o osamostatnení sa. Prihlasovací formulár na
seminár nájdete na http://www.een.sk/events.php?tid=1678. Účasť je nutné potvrdiť elektronicky do 19.
januára 2009 (utorok) na adresu druskova@nadsme.sk.

Enterprise Europe Network:
Projekt sa realizuje v rámci siete Enterprise Europe Network, ktorá od februára 2008 poskytuje
podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a
výskumu. Sieť združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby
v takmer 40 krajinách. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou
.

O projekte Podpora podnikania žien na Slovensku
Projekt vznikol ako reakcia Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného
podnikania (NARMSP) a Regionálneho informačného centra Prešov (RPIC) na
špecifickú výzvu Európskej komisie „Európska sieť ambasádoriek – podnikateliek“
(EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors), ktorá bola vyhlásená
Výkonnou agentúrou pre konkurenciu a inovácie (EACI) v rámci Rámcového
programu Konkurencieschopnosť a inovácie 2007 – 2013 pre členov siete Enterprise Europe Network.
Jeho cieľom je propagácia podnikania žien na Slovensku a v Európskej únii prostredníctvom vytvorenia
siete úspešných podnikateliek, tzv. ambasádoriek. Na Slovensku sieť reprezentuje deväť podnikateliek,
ktoré boli širokej verejnosti predstavené na úvodnej konferencii 24. novembra 2009 v hoteli Médium
v Bratislave. Regionálne rozloženie ambasádoriek bolo kľúčovým z hľadiska oslovenia čo najväčšieho počtu
potenciálnych podnikateliek (mamičky na materskej dovolenke, nezamestnané ženy, zamestnané ženy
uvažujúce o osamostatnení sa a študentky), ktoré bude svojim príbehom inšpirovať práve vybraná
ambasádorka podnikateliek za daný kraj. Sieť ambasádoriek oficiálne otvorila švédska korunná princezná
Viktória 5. októbra 2009 v Štokholme. Z jej rúk prevzali menovacie dekréty zástupkyne
ambasádoriek desiatich európskych krajín.
Ambasádorky sú vzorom a inšpiráciou pre ostatné ženy, motivujú ich k tomu, aby sa nebáli rozhodnúť
o svojom osude a premenili svoje podnikateľské sny na realitu. Prezentáciou svojho podnikateľského
príbehu a skúseností vytvárajú priestor pre osobnú konfrontáciu názorov, predstáv a vedomostí o
podnikaní s podnikateľskou realitou. Potenciálne podnikateľky získajú možnosť nadviazať kontakty na
komunitu a inštitúcie zamerané na podporu podnikania žien na Slovensku.

Ako nás nájdete (miesto konania seminára):

Boutique Hotel Dubná Skala****
Hurbanova 345/8
010 01 Žilina
Recepcia:
Tel.: 00421-41-507 9100
Fax: 00421-41-507 9101
E-mail: mailto:hoteldubnaskala@doxx.sk

Kontakt pre registráciu (príp. otázky ohľadom seminára):
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Stanislava DRUSKOVÁ
tel: 02/ 50 24 45 13
e-mail: druskova@nadsme.sk
www.nadsme.sk, www.enterprise-europe-network.sk

