
 

Проект „СТЕПС“  

Основна цел: Подобрување на квалитетот на туристичката 

услуга во прекуграничниот регион Бугарија-Македонија преку 

зголемување на квалификациите и стимулирање на 

претприемништвото  меѓу  младите 

Водечки  партнер:  Здружение „Младински општински совет- 

Ќустендил, Бугарија 

Партнер:  Здружение „Регионален центар за соработка 

СПЕКТАР“  Крива Паланка, Македонија  

За аплицирање за обуката: 

 
 

 

Здружение „Регионален центар за соработка СПЕКТАР“ 

Ул.Никола Тесла 57 

1330 Крива Паланка 
 

тел.: +389 78 32 33 79 

ел. пошта: spectar.kp@gmail.com 

https://www.facebook.com/Association-RCC-Spectar-247992035354515/ 

 

 

 

 

 
 
 
 

Содржината на публикацијата на никаков начин не го одразува мислењето 
на Европската унија или на Управувачкиот орган на програмата. 

 
http://www.ipa-cbc-007.eu/ 

 

          
 

СЕ БАРААТ!!! 
 

МЛАДИ ЛУЃЕ ЗА ОБУКА  
ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО   

ВО ТУРИЗМОТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПО ПРОЕКТОТ „СТЕПС“ 

ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И  
ПОПУЛАРИЗИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ТУРИЗМОТ 

 
 

СО ПОДДРШКА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
ПРЕКУ ИНТЕРРЕГ-ИПА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА  

БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА 
 
 

mailto:spectar.kp@gmail.com
https://www.facebook.com/Association-RCC-Spectar-247992035354515/
http://www.ipa-cbc-007.eu/


 
 

         Здружение  
        „Регионален центар за соработка СПЕКТАР”      

            Крива Паланка   

ПОКАНУВА: 
 

млади над 18 година, жители на прекуграничниот регион 

Бугарија - Македонија 

 Ученици, пред завршување на своето средно 

образование  или  студенти 

 Невработени, кои неодамна го завршиле своето 

образование  

за учество во постапката за селекција на учесници во 

бесплатната тридневна специјализирана обука за млади 

претприемачи во туризмот, што ќе се одржи во Крива Паланка, 

Македонија и Ќустендил, Бугарија, во текот на месец 

септември 2017 година во согласност со следнава 

прелиминарна  програма: 

 Ден 1 – Стартување на туристички бизнис 

 Ден 2 – Основни управувачки и комуникациски вештини 

 Ден 3 – Маркетинг и реклама 

 

Изборот на учесниците и 

обуките ќе ги спроведе 

изведувачот на договорот по 

оваа активност - фирмата 

"ПроАктив Тим" , Софија.                                                   

 

 

                                                           ВЕ ОЧЕКУВАМЕ! 

 

 

Како да аплицирам и учествувам? 

 Ако припаѓате  во споменатата  целна  група,   

 Ако имате намера да започнете бизнис или да работите во 

областа на туризмот во регионот,  

 Ако сакате да ги развиете своите претприемачки вештини 

преку бесплатна 3-дневна обука, 

пратете своја автобиографија на македонски јазик на следната 

eлектронска пошта:  spectar.kp@gmail.com  

до 21.06.2017 г. , наведете телефон и електронска пошта за 

контакт. 

Добиените писма по овој датум нема да бидат разгледувани.  

 

 

 

 

 

 

Постапка за селекција на учесници  

Врз основа на добиените автобиографии, ќе се изврши селекција на 

учесниците во однос на соодветност на  целната група на проектот и 

присуство на соодветната  почетна  или  идна квалификација. 

Во следната фаза ќе бидат избрани кандидатите од Македонија и 

Бугарија, кои ќе бидат поканети на интервју во  Крива Паланка  и 

Ќустендил,  во периодот  од  27-29 јуни 2017 година. 

Како резултат од интервјуата ќе бидат избрани по 20 млади луѓе од 

Македонија и Бугарија, кои ќе земат учество во обуките. 


