
 

Podnikejme 
v zemědělství 
úspěšně 

Rezervujte si místo v kurzu online: 

www.prosperita-ops.cz 

 

Praktický trénink pro pracovníky v zemědělství, potravinářství a lesnictví 

hradí fondy EU a ČR 
Trénink klíčových kompetencí učí manažerské dovednosti a přináší znalosti z aktuální praxe. Je postaven na 

zkušenostech více než 50 českých podnikatelů a manažerů, s nimiž byly a jsou natáčeny videodokumenty 

o řízení vlastních firem. Investujte svůj čas do nových poznatků, které Vám přinesou budoucí příjmy! 

 

Co získáte 

 Praktické znalosti z aktuální praxe, zkušenosti nasbírané desítkami českých 

podnikatelů, s nimiž průběžně točíme video dokumenty o podnikání a samotnými 

lektory, kteří vedou své vlastní projekty. 

 Porozumíte základním principům finančního plánování a díky praktickým 

pomůckám dostanete své finance dlouhodobě pod kontrolu.  

 Získáte přehled konkrétních – především internetových – nástrojů, které se 

používají v dnešním marketingu a naučíte se je využít k propagaci svých produktů. 

 Natrénujete dovednosti, které Vám usnadní řízení a vedení zaměstnanců a 

komunikaci se zákazníky. 

 

8 dní výuky, 5 témat od ledna do dubna 2011 
 

 Finanční plánování a ekonomické souvislosti – Držte své finance pod kontrolou! 

 Marketingová komunikace – Obejděte se bez maloobchodních řetězců, 

prodávejte sami! Propagujte svou produkci moderními internetovými nástroji! 

 Právo v podnikové praxi – Udělejte si přehled o svých právech a povinnostech! 

 Účetnictví pro řízení podniku – Porozumějte svému účetnímu a naučte se 

využívat informace z účetnictví ke svému prospěchu! 

 Komunikace a management – Naučte se prodat své myšlenky! 

 Prezentace podnikatelského plánu – Zkuste se prodat :-) vyzkoušejte si 

přesvědčivou prezentaci nanečisto a diskutujte svůj plán financí a marketingu! 

 

Místo a doba výuky 
Výuka proběhne v našich regionálních centrech s dobrou dostupností: Praha, Brno, České Budějovice, Jihlava, 

případně další centra, dle aktuálního zájmu (např. Plzeň, Pardubice, Liberec či jiné). V přihlášce uveďte, které 

krajské město Vám nejvíce vyhovuje a ve kterém z výše uvedených jste ochotni případně kurz navštěvovat. 

Vyučovací den trvá od 9 do 16 hodin s přestávkou na oběd. 

http://www.prosperita-ops.cz/component/option,com_rsform/Itemid,93/


Podmínky účasti 
Účastník potvrdí čestným prohlášením, že je pracovník (živnostník nebo zaměstnanec) v oblasti zemědělství, 

potravinářství a nebo lesnictví. Absolvent, který dostane certifikát a vrácenou kauci, má povinnost účastnit se 

alespoň 75% výuky a obhájit svůj podnikatelský plán na závěrečné prezentaci. V případě neúčasti na libovolném 

dni výuky je třeba se omluvit písemně, e-mailem, alespoň 3 dny předem. 

 

Cena: profesionální manažerský trénink je zcela bezplatný! 
Kurzovné je kompletně hrazeno z grantu a účast v kurzu je zcela bezplatná. Každý účastník uhradí vratnou kauci 

500 Kč, kterou obdrží zpět při dodržení podmínek účasti.  

 

Přihláška do kurzu: 
 

online: www.prosperita-ops.cz 

 

e-mailem: kurzy@prosperita-ops.cz 
 

telefonicky: 242 480 242 

 

Více o realizaci projektu a jeho financování 
Podnikatelský trénink připravilo Vzdělávací centrum ERUDIA. ERUDIA je platforma aktuálních zkušeností a 

znalostí z byznysu. Vybrané videodokumenty ze současné manažerské a podnikatelské praxe jsou zdarma online 

na www.erudia.cz. 

 

Grant z Programu rozvoje venkova získala a organizačně projekt pořádá obecně prospěšná společnost 

Prosperita, která za 7 let výuky klíčových kompetencí pomohla zvýšit kvalifikaci více než 4000 zájemců.  

 

Kurzovné je hrazeno z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu. 

 

 

 

Realizátoři projektu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Financování projektu: 
 

 
 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
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