
 

Seminar: 
Kako do bespovratnih državnih poticaja 

za nova zapošljavanja  

Popunjavamo posljedna mjesta!  

Poštovani, 

država osigurava više od stotinu vrsta bespovratnih sredstava za zapošljavanja, 
namijenjenih privatnim tvrtkama, udrugama i zadrugama. Sredstva se dodjeljuju kroz 
desetak paketa, a nepovratne subvencije iznose i do 50.000 kuna po zaposleniku. Jeste li 
znali da je samo u ovoj godini više od 4000 korisnika sudjelovalo u programu povlačenja 
poticaja? Zašto ne biste i Vi?  

Uz pomoć priznatog stručnjaka za reorganizaciju poslovanja i razvoj kadrova, pripremili 
smo praktičan seminar s uputama kako dobiti poticaje i zaposliti nove zaposlenike uz 
smanjene troškove.  

 

"Kako do bespovratnih državnih poticaja  
za nova zapošljavanja"  
Predavač: Ana Brajković, mr.sc, MBA 

Zagreb, hotel Westin, 28. rujan 2015., od 9.00 do 1 3.30 sati   

 
Na seminaru ćete:  

•  Dobiti vodič kroz bespovratna sredstva na koja imate pravo 
•  Saznati koje uvjete tvrtka mora ispuniti  kako bi dobila potpore 
•  Naučiti kako pripremiti dokumentaciju  za prijavu 
•  Doznati koja su prava i obveze poslodavca  i radnika nakon dobivanja subvencija  

Kratak prikaz tema seminara pogledajte ovdje.  

Za sudjelovanje na seminaru prijavite se ovdje ili ispunite narudžbenicu u nastavku i 
saznajte kako zaposliti nove zaposlenike uz smanjene troškova.  

Uz srdačne pozdrave, 
Forum Poslovni Mediji d.o.o.   

Iskoristite 10% popusta  
za prijavu do 23.09.2015.  

 

 

Narudžbenica  
popunjenu molimo poslati na FAX 01 / 798 77 66 

ili skeniranu mailom na prodaja@fpm.hr   



□  Da, želim sudjelovati na seminaru: 
 

" Kako do bespovratnih državnih poticaja 
za nova zapošljavanja "  

 
Zagreb, hotel Westin,  

28. rujan 2015, od 9.00 do 13:30 sati 

Kotizacija : 1.390 kn + PDV po sudioniku  
 

Iskoristite 10% popusta za prijavu do 23.09.2015. 
( 780003/381/1 )             

 Popunjava kupac:  

 1. Ime i Prezime                                                                                Funkcija 

 2. Ime i Prezime                                                                                 Funkcija  

 Naziv tvrtke ili ime i prezime naručitelja za fizičke osobe                                                      OIB  

 Adresa sjedišta tvrtke                                                      

 Telefon i Fax  

 E-mail  

 Datum, potpis i žig 
 

OPĆI UVJETI:  Kotizacija se uplaćuje najmanje 3 radna dana prije izvođenja seminara. Otkazivanje je moguće do 3 radna dana prije izvođenja 
seminara. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju na seminaru, nemaju pravo na naknadu od kotizacije ili su dužni platiti punu 
naknadu. Ako ne možete sudjelovati na seminaru, možete poslati drugog sudionika umjesto vas. Forum Poslovni Mediji d.o.o. zadržavaju pravo 
otkazivanja - u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli mogu se upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u 
kome slučaju neće biti dani trećima. Vaše podatke po vašem zahtjevu možemo promijeniti ili izbrisati. Potpisivanjem obrasca za prijavu, 
prihvaćate ove odredbe i opće uvjete. 

Impresum: 
Seminar organizira: Forum Poslovni Mediji d.o.o. | HR-10000 Zagreb, Mihovljanska 25 | OIB 37086955359 

Info telefon : 01/7987765 E-mail : prodaja@fpm.hr Fax: 01/7987766  
 

Za odjavu sa ove mailing liste kliknite na slijedeći link  
 

 


