
USA Summer Work and Travel Alumni Association  

објавуваат 

 

К О Н К У Р С 

за учесници на првата ,,Start Up” академија за претприемништво 

 

 ,,Start Up” академијата за претприемништво 
е образовен проект дизајниран како 
академски курс и обука. Главна задача на 
,,Start Up” академијата е да образува и обучи 
индивидуи кои биле на програмата Summer 
Work and Travel во САД барем еднаш за време 
на нивните студии.  

,,Start Up” академијата истовремено ќе им 
овозможи на учесниците теоретско знаење и 
практичен тренинг за вештините и во областа 
на претприемништвото, кариерниот 
менаџмент и менаџментот на малите и 
средните претпријатија. Овие цели ќе бидат 
реализирани во периодот од ноември 2013 
година до мај 2014 година. Првиот семинар 
ќе се одржи за време на претпоследниот 
викенд во ноември. Едногодишната ,,Start 
Up” академија ќе се реализира во рамките на 
6 тридневни семинари во првите 7 месеци, 
потоа следува 4 месечен период на 
реализирање на бизнис моделите кои ќе 
произлезат од самите учесници, а на крај 
целиот проект ќе биде заокружен со 
конференција на која најуспешните учесници 
ќе имаат можност да ги претстават своите 
идеи пред потенцијалните инвеститори и 
широката македонска јавност. Вкупно 30 
млади иноватори ќе имаат можност да 
учествуваат на оваа академија.  

Услови за учество  

Право на учество на ,,Start Up” академијата 
имаат:  

1. Државјанин на Р.Македонија  

2. На возраст од 18 до 27  

3. Лица со иновативна претприемачка идеја  

4. Лица кои барем еднаш биле учесници на 
програмата Summer Work and Travel во САД  

5. Лица кои активно го познаваат англискиот 
јазик  

Потребни документи за учество  

1. Пополнета on-line електронска пријава  

2. Кратко објаснување на иноватвна идеја  

3. Биографија  

4. Писмо за мотивација  

 

 

 

Селекција на кандидатите  

Селекцијата на кандидатите ќе се одвива во 
две фази. Во првата фаза кандидатите ќе 
бидат селектирани врз основа на 
иновативноста на идејата, личните 
постигнувања (вклучувајќи го академското и 
неформалното образование) наведени во 
биографијата и писмото за мотивација, како и 
етничката, религиозната, половата, 
регионалната и социјалната разликост во 
Македонија. Сите пријавени ќе бидат 
известени за резултатите од првата фаза 
најдоцна до 03.11.2013 година по 
електронска пошта. Кандидатите кои ќе се 
квалификуваат ќе бидат повикани на усно 
интервју во периодот од 06-07 ноември 2013 
година. Избраните учесници ќе бидат 
известени најдоцна до 10ти ноември 2013 
година.  

Поднесување на документите  

Електронската пријава и останатите 

документи треба да се поднесат најдоцна 

до 01.11.2013 


