
 

 

 

 

 

 

 

 „Глас за женско иновационо предузетништво“ 

 

Општина Лапово, позива све жене (средњошколке и студенткиње), незапослене 

жене, предузетнице, предузетнице почетнице, да се пријаве за пројекат „Глас за женско 

иновационо предузетништво“ 

 Пројекат омогућава похађање стручне обуке из области иновација и женског 

иновационог предузетништва, са циљем стицања основних знања и вештина, које 

полазнице могу лако разумети, усвојити и применити.  

Програм пројекта је финансиран од стране Републике Србије, Кабинета министра 

без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и бесплатан је за све 

заинтересоване кандидаткиње које се у периоду од 08.10. – 16.10.2019. године  пријаве за 

учешће на е-маил: projektilapovo@gmail.com  или лично помоћнику председника општине 

Ивану Шишковићу. 

Више информација можете сазнати на сајту www.lapovo.rs 

 

 

 

 

 

 

Пројекат “Глас за женско иновационо предузетништво,, 

спроводи Општина Лапово, финансира Република 
Србија, Кабинет министра без портфеља задуженог за 

иновације и технолошки  развој  

mailto:projektilapovo@gmail.com


“„Глас за женско иновационо предузетништво“” 

Општина Лапово, позива све жене (средњошколке и студенткиње), незапослене 

жене, предузетнице, предузетнице почетнице, да се пријаве за пројекат „Глас за женско 

иновационо предузетништво“који ће се реализовати у периоду од 01.10. - 27.12.2019. 

године. 

Општина Лапово је препознала потребу подизања свести и упознавања јавности и 

пословне заједнице са улогом и значајем иновација и женског иновационог 

предузетништва. Због тога се у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог 

за иновације и технолошки развој реализује пројекат под називом „Глас за женско 

иновационо прдузетништво“ за жене (средњошколке и студенткиње), незапослене 

жене,предузетнице,предузетнице почетнице са општине Лапово, као искорак ка 

унапређењу свести и знања о значају иновација и женског иновационог предузетништва. 

 

 Основна сврха пројекта – похађање стручне обуке и тренинга из области иновација 

и женског иновационог предузетништва, са циљем стицања основних знања и вештина, 

које полазнице могу лако разумети, усвојити и применити. 

 Пројектне активности обухватају тренинге из области иновација и женског 

предузетништва, округли сто под називом „Глас за женско иновационо предузетништво“ 

и писање бизнис плана уз помоћ ментора, као и помоћ у његовој примени и реализацији. 

 Програм пројекта је финансиран од стране Републике Србије, Кабинета министра 

без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и бесплатан је за све 

заинтересоване кандидаткиње које се у периоду од 08.10. – 16.10.2019. године  пријаве за 

учешће на е-маил: projektilapovo@gmail.com  или лично помоћнику председника општине 

Ивану Шишковићу. 

  

Обука се одржава у Лапову. 

Детаљан распоред  обука и тренинга биће дефинисан  након избора полазница 

обуке. 

За све додатне информације можете се информисати путем е-маила: 

projektilapovo@gmail.com  


