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ɧɚɜɚɲɢɨɬɛɢɡɧɢɫ
Стратегија
Од бизнис и стратешко планирање
до физибилити студии и наоѓање на
стратешки партнери.

Инженерски решенија
Од дизајн на производство до
оптимизација, имплементација и
поставување на опрема.

Маркетинг
Од истражување на домашен
и странски пазар до брендирање
и е-продавица.

Менаџирање на квалитет
Од ИСО стандарди и безбедност на
храна до заштита при работа.

Организација
Од организациски развој до
менаџирање на човекови ресурси.
Деловни процеси
Од ре-инженеринг на бизнис процесите
до менаџирање на синџири за набавка.
Информациски и комуникациски
технологии
Од имплементација на менаџмент
информациони системи до
автоматизирани системи за
производство и системи за планирање
на ресурси (ERP).

Енергетска ефикасност/Обновливи
извори
Од енергетска ревизија до
менаџирање на потрошувачка на
енергија и обновливи извори на
енергија.
Управување со животна средина
Од процена на влијание до
менаџирање и контрола на животна
средина.
Финансиско известување
Од финансиски менаџмент и
известување до конверзија на
извештаи според меѓународни
стандарди.

ɋɨɜɟɬɭɜɚʃɟɧɚɦɚɥɢɛɢɡɧɢɫɢ

Ⱦɨɡɧɚʁɬɟɩɨɜɟʅɟɡɚ
ɧɚɲɢɬɟɝɪɚɧɬɨɜɢ
Ако вашата компанија може да има
корист од специфичен вид на бизнис
советување, од стратегија и маркетинг
до финансиски менаџмент, тогаш
можеме да ви помогнеме со широка
палета на совети во соработка со
домашни консултанти. Ве поддржуваме
низ целиот процес, од идеја до
завршување на проектот, и при тоа
покриваме дел од трошоците, најмногу
до 10.000 Евра. Висината на грантот,
ја одредуваме според три критериуми:
големината на вашата компанија, каде
е лоцирана и типот на советот што ви е
потребен.
Знаеме дека за сопствениците на
мали бизниси може да биде тешко да
си дозволат да користат квалитетни
консултантски услуги. Затоа ние
доделуваме повисок грант за компании
со помалку од 50 вработени.
И знаеме дека често е тешко да се
пронајде вистинско бизнис советување
во помалку развиените региони, па
затоа доделуваме повисок грант за
мали бизниси кои се наоѓаат надвор од
Скопје и на кои им треба советување
за стратегија, деловни процеси или
инженерски решенија. За проекти кои
што се покомплексни, како оние за
енергетска ефикасност, стратегија,
деловни процеси, инжењерски
решенија и финансиско известување,

исто така доделуваме повисок грант.
На следната страница можете да го
видите износот на трошоците што ги
покриваме. Овие износи претставуваат
процент на максимален грант кој
може да се додели за одреден проект.
Така, на пример, ако сте бизнис со 80
вработени кој се наоѓа во Битола и би
сакале советување за ре-брендирање
и промоција, ние би ви доделиле
максимален грант од 50 проценти од
нето вредноста на тој маркетинг проект.
Имаме специјална програма за
поддршка на бизниси предводени од
жени. Во рамките на оваа програма
доделуваме 10% повисок грант од
сумите наведени во табелата на
следната страна.
И, доколку вашата компанија користи
финансии од ЕБОР или од некоја од
партнер банките на ЕБОР во рамките
на Програмата за поддршка на
женското претприемништво, ние ќе
доделиме додатни 10% за покривање
на трошоците за консултантскиот
проект или бизнис-коучинг проектот,
покриваќи максимум до 90% од нето
вредноста на проектот.
За повеќе информации за
критериумите за квалификување,
посетете ја нашата веб страна на www.
ebrd.com/knowhow.

Финансирано од Европската Унија,
Луксембург , Шведска и Специјалниот
фонд на акционери на ЕБОР
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Грантот се калкулира од нето вредноста на проектот. ДДВ и сите останати даночни обврски ги сноси компанијата.
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