Проектот е имплементиран од:

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„Важноста на Поглавје 20 за процесот на приклучување кон ЕУ“
Датум и час: 08.05.2019 (среда), од 11.00ч
Место: Хотел Солун, Скопје

08.05.2019, среда, 11.00 – 14.30ч
11.00

Регистрација на учесници

11.30

Официјално отворање
Презентација на проектни активности и резултати
-

11.50

Г-ѓа Софија Цали Кузманова, ПСМ Фондација

Промоција на ресурсниот центар
-

Г-ѓа Маја Лукарова, ПСМ Фондација

12.00

Промоција на едукативни видеа за политиките на Поглавје 20

12.10

Презентација на резултати од спроведени регрантирани проекти во областите на
преговарачкото Поглавје 20
-

-

Рурална Коалиција Куманово – „Стратешкиот развој на руралниот туризам –
основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската
политика и одржливиот развој“
Здружение Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење –
„Идентификување на развојните можности за структурни промени и извозна
диверзификација преку активни индустриски политики – студија на случај:
машински и металопреработувачки сектор“
Здружение Институт за стратешки истражувања и едукација – „Преку проценка
на влијанието на регулативата на занаетчиска дејност до подобрување на деловната
клима“
Фондација за развој на мали и средни претприемништва – „ЕУ деск за
иновативни финансиски пакети за подобра искористеност на европските фондови“
Здружение на бизнис жени – „Креирање на поволен деловен амбиент и
обезбедување подобра системска поддршка на претпријатија во сопственост на
жени“
Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 – „Партнерство за успешност на
инструментите за поддршка на МСП“
Здружение на граѓани Центар за европско применето право и економија –
„Финансиски инструменти за малите и средни претпријатија: Анализи и нови
решенија за подобрување“
Здружение на инкубатори за деловно-консултантски услуги „Бизнис инкубатор
Гевгелија“ – „Усвојување на добри практики за примена на директивата за
задоцнети плаќања“

13.30

Прашања и одговори

13.45

Коктел и вмрежување

Јакнење на капацитетите и механизмите за
поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20
Проектот е финансиран од Европската унија

ПСМ Фондација
02 3108 891
www.yes-network.org
contact@yes.org.mk

