
Općina Selca objavljuje poziv za sudjelovanje u programu edukacije, koja je namijenjena 
poduzetnicima, obrtnicima, direktorima poduzeća, upravljačkom kadru, te svima onima koji u 
budućnosti žele otvoriti i uspješno voditi vlastitu tvrtku/obrt. 
 

Općina Selca 
o b j a v l j u j e 

O T V O R E N I  P O Z I V 
 

za sudjelovanje u programu edukacije "EU/PODUZETNIČKA AKADEMIJA", koja je 
namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, direktorima poduzeća, upravljačkom kadru te 
svima onima koji u budućnosti žele otvoriti i uspješno voditi vlastitu tvrtku/obrt u 
turizmu. 

I. 
 

Program "EU/Poduzetničke akademije" namijenjen je potencijalnim poduzetnicima koji 
posjeduju razrađenu poduzetničku ideju bez upisanog obrta ili tvrtke, i "mladim" 
poduzetnicima s datumom upisa najkasnije 5 godina unatrag. 

II. 
U cilju jačanja mikro, malog i srednjeg poduzetništva te osnaživanja vlastite konkurentnosti 
poduzetnika i pozicije  na tržištu, Općina Selca  uz program Ustanove za obrazovanje odraslih 
ADRIATIC EDUCATIO organizira teorijski i praktični trodnevni seminar od 24 školska sata 
za poduzetnike  gdje se polaznici obučavaju kroz dva modula, te jednodnevnog zasebnog koji 
je baziran na osnovna znanja o mogućnostima vezanim za turističku infrastrukturu EU 
fondova. 

III. 
 

Osnovni cilj – priprema poduzetnika za apliciranje na EU sredstava iz fonda turističke 
infrastrukture. 

Pojedinačni ciljevi projekta odnose se na promicanje vrijednosti cjeloživotnog učenja, 
poticanje na razvoj mikro,malog i srednjeg poduzetništva, razvoj svijesti o važnosti 
obrazovanja pri otvaranju poduzeća te stvaranje preduvjeta za razvoj općina, gradova, 
županije i Republike Hrvatske u cjelini. 
 

IV. 
 
Edukacija se polaznicima ne naplaćuje.  
Svi polaznici seminara dobiti će prikladnu stručnu literaturu (skripte,radne bilježnice, fascikle 
za dokumentaciju te kemijske olovke). 
 
Provjera znanja vrši se nakon svakog modula 15 min prije kraja predavanja putem 
evaluacijskih listova (kratkih pitanja). Nakon edukacije polaznici dobivaju anketne listove 
pomoću kojih će ocijeniti ukupan projekt, predavače i organizatore. 



 
Polaznicima koji su uspješno savladali sadržajne cjeline prvog i drugog modula biti će 
dodijeljen certifikat s upisanim brojem školskih sati, cjelina i stupanj obrazovanja 
EU/PODUZETNIČKE AKADEMIJE. 
 

VI. 
 
Edukacija za sve polaznike započinje u travnju 2014. godine, a održava se svakodnevno 
radnim danima od 8.00- 15.00 h. 
Edukacijski program trajat će tri dana. 
Edukacija se održava u Selcima, u općinskoj vijećnici. 
 

VII. 
 
UVJETI UPISA: 
Navršenih 18 godina života 
Životopis 
Motivacijsko pismo 
Nacrt poslovnog plana – kratki opis osobne i poslovne ambicije, poslovne ciljeve i razrada 
projektne ideje. 
 

VIII. 
 

Traženo dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2014. na adresu: Općina Selca, Trg Stjepana 
Radića 5, 21425 Selca ili putem maila; info@selca.hr  
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
     Ivan Marijančević 
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