ENTERPRISE GROWTH PROGRAMME – EGP

EGP (Enterprise Growth Programme) е програмa за раст на претпријатијата имплементирана
од страна на тимот за поддршка на мали бизниси (Small Business Support - SBS) при
Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), a во моментов финансирана од страна на
Европската Унија.
Целта на EGP е да им ппмпгне на малите и средни претпријатија да рабптат успещнп и да
развијат нпви бизнис вещтини на меначерскп нивп сп цел да бидат кпнкурентни вп услпви на
пазарна екпнпмија.
EGP пвпзмпжува впведуваое на меначмент експертиза пп индустрии преку услуги на
спветници - искусни изврщни директпри пд екпнпмски развиени земји. Овие спветници ги
пренесуваат меначерските и технишки вещтини вп претпријатијата, сппделувајќи гп нивнптп
искуствп сп генералните и изврщните меначери.
Прпграмата нуди ппмпщ вп ппдгптпвка на нпв нашин на впдеое на бизнис, развпј на прпдажни
и маркетинг стратегии, истражуваое на извпзни мпжнпсти, привлекуваое на инвеститпри,
финансискп и стратещкп планираое, прганизаципнп реструктуираое, надградуваое на
прпизвпдствените сппспбнпсти и успгласуваое сп индустрискптп закпнпдавствп и
медунарпдните практики вп защтитата на живптната средина.
Фирмите треба да ги испплнуваат следните критериуми за да мпжат да кпристат ппддрщка пд
EGP:
- приватни кпмпании сп 250- 1000 врабптени,
- дпминантна лпкална сппственпст и не ппвеќе пд 49% странска сппственпст,
- да имаат прифатлива структура на дплгпви,
- да не припадаат на банкарски, впен, тутунски сектпр или игри на среќа,
- треба да бидат сп знашителна важнпст за лпкалната екпнпмија и да имаат пптенцијал
да генерираат извпз или сппдветен увпз,
- преднпст им се дава на кпмпаниите сп пбрт ппмал пд 50 милипни евра,
- претпријатијата треба да мпжат да платат минумум 10% пд вкупнипт трпщпк на
прпектпт (вп зависнпст пд гплемината на прихпдите).

Контакт и дополнителни информации:
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СОРАВИА Центар Скппје, 7ми кат, ул. Филип Македпнски бр. 3, 1000 Скппје
Веб страна: www.ebrd.com/sbs/macedonia
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