Dru{tvo za konsultantski uslugi

Тренинг курс
Области на кои се
става посебен
акцент:

‘’ Запознавање и
можности за
искористување на
предностите кои ги
нуди РАМКОВНА
ПРОГРАМА 7 (РП7)’’
(FRAME PROGRAM 7
(FP 7)
Целта на курсот:
Запознавање со
можностите кои ги
нуди рамковната
програма,РП 7, која
за прв пат е отворена
и за мали и средни
претпријатија.
Рамковна програма
(РП 7)
Зголемен буџет во
однос на рамковната
програма РП 6.
Фокусирана е на
одредени теми,
посебен акцент е
ставен на проекти на
база на соработка
мегу науката и
индустрија.
Овие компоненти ја
прават оваа програма
многу пофлексибилна
и многу поблиску до
вистинските потреби
на индустријата.

Здравје, храна,
земјоделство и
рибарство,
биотехнологија,
нанотехнологија,
енергија, заштита на
животна средина,
транспорт
Кој може да
учестува:
Универзитети,
мултинационални
корпорации, мали и
средни претпријатија,
јавна администрација
и поединци.

Нејаснотии на кои
може да наидете
Дали ја имам
вистинската
идеја?Дали тоа ќе ми
помогне во моето
работење?
Како се изработува
проект?
Како да најдам
партнери?
Одговор на овие
прашања и на многу
други, може да
добиете на
семинарот со
следнава програма:

6 те чекори за
реализација на
вашата потреби се:
- Идеја
- Проверка на
правилата за РП 7
- Барање партнери
- Поднесување
апликација
- Оценка на проектот
(ако е позитивна ,
следува дефинирање
на деталите)
- Потпишување
договор
Позитивни страни
-Оценката на
проектите е
комплетно независна
и се врши од страна
на Европската
Комисија.
-Неповратни грантови

ZNAEWE, IDEJA
TEHNOLOGIJA I
RAZVOJ
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ПРОГРАМА ЗА
ТРЕНИНГ КУРСОТ

Траење на курсот:
Два дена, со почеток
во 9 ч и крај на
семинарот во 17 ч
Вклучени две кафе
паузи и пауза за
ручек
Тип на тренинг:
Излагање на
предавачот
Интерактивна
комуникација

добар конзорциум и
како да се најде
добар потенцијален
партнер?)

Додатни
информации:

Пишување предлог
проект (правила за
пишување проект и
формулари)

Секоја тема ќе биде
објаснета со куса
презентација од 15-20
минути, која ќе биде
проследена со вежба
за секој учесник.

Како се прави буџет
за проектот (правила,
ставки, начин на
пресметување)
Поднесување на
предлогот (како се
поднесува проект и
кои правила треба да
се почитуваат?)
Како се прави избор
на добри проекти и
како се одвива
нивната евалуација?

Практични примери
со можност вие сами
да изработите проект

Преговарање пред
почетокот на проектот

Теми на дискусија:

Почнување на
проектот

Вовед во тренингот
Запознавање со ФП7
- цели, структура,
работни програми,
повици
CORDIS и каде да се
најде информација
Како до добра идеја?
(какви идеи, каде и
како да се најдат и
како да се направи
избор на добра тема
за проект?)

SICA и Меѓународна
соработка (акции за
земјите од Западен
Балкан, правила за
учество)
Други можност за
финансирање
проекти

За време на
тренингот ке
добиете материјал
и можност директно
да ги следите
последните
информации за
програмата, на
интернет.
Во текот на денот ке
добиете две кафе
паузи и ручек.
ЦЕЛТА Е СЕКОЈ
УЧЕСНИК НА
ТРЕНИНГОТ ДА СЕ
ЗДОБИЕ СО
ПРАКТИЧНИ
ЗНАЕЊА И ДА БИДЕ
ПОДГОТВЕН ДА
НАПИШЕ ИЛИ ДА
УЧЕСТВУВА ВО ЕУ
ПРОЕКТ.
Предавач :
Професор Доктор
Владо Какуринов,
Национален
Координатор
Во соработка со :
Консултантска кука,
Фоод КонсултингСкопје

Создавање
конзорциум (што е
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