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Уважаеми колеги и партньори,
с настоящото писмо имаме удоволствието да ви поканим на заключителното събитие –
ФОРУМ, което ще се проведе на 20 март 2019 г. (сряда) в конферентната зала на Община
Белица от 14 часа. С него ще завършим дейността по проект „Предприемачество с планински
релеф! Насърчаване на младежката инициативност към иновации и трансформации.“, НПМ046-П2-ТО4/2018, Договор № 25-00-51/17.09.2018 г.
На събитието ще участват младежите, които взеха участие в дейностите по проекта. Те ще
представят своите проекти за младежко предприемачество. Екипът на проекта ще представи
накратко резултатите, а така също ще се обсъдят възможности за подкрепа на бизнес идеите от
страна на местната власт, ангажиране на образователната, родителската и бизнес общността с
подпомагане на младите хора в региона, за да се развият те като самостоятелни икономически
фактори.
Бихме искали да ви помолим като наши партньори и съмишленици да разпространите
поканата за събитието сред своята местна и училищна власт, а така също и да съдействате за
ангажиране на вниманието на представители на местната власт, медиите, бизнеса, за да могат
повече заинтересовани да посетят ФОРУМА. Очакваме поне 50 души да се заинтересоват като
в това число са и обучените младежи.
Очакваме ви на 20 март 2019 г., за да завършим заедно започнатото и да подкрепим
младежите по пътя им на предприемачи. В прикачения файл изпращаме плакат на събитието,
който ще се радваме да поставите на видно място, за да се включат повече хора – в сградата на
Читалището и училищата, в социалните мрежи, на сайтовете си.
Благодаря за съдействието!
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