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Почитувани,

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за
финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството
Луксембург, врз основа на претходно склучениот Меморандум за соработка, Ве
известуваме дека од 01 до 04 декември 2014 година во Луксембург ќе се одржи
мултинационален семинар на тема: ‘‘CAMFIN-CMI: Capital Markets Crisis Management
Initiatives’’.
Семинарот е во организација на Агенцијата за трансфер на финансиска
технологија од Луксембург (ATTF --- www.attf.lu), Institute for Training in Banking
Luxembourg (www.ifbl.lu) и Luxembourg Capital Market Association (www.icma.group.org).
Овој семинар е особено направен за брокери како и за советници со неколку
годишно искуство во портфолио и wealth менаџмент. Со оглед на тоа дека е потребно
повеќе годишно искуство во областа, носителите на CAMFIN Level 1 сертификатот не се
автоматски подобни за оваа програма. Исто така, имањето на CAMFIN Level 1
сертификатот не е задолжително за оваа програма.
Методологијата на семинарот ќе се состои од итерактивна и групна комуникација
помеѓу учесниците и обучувачите.
На семинарот ќе учествуваат 15 учесници, а изборот на учесниците ќе го вршат
Министерството за финансии на Луксембург, експертите од ATTF, IFBL и ICMA. Изборот
ќе се базира на објективни критериуми, како на пример, образованата и
професионалната позадина, тековната позиција и мотивот на апликантот.
Апликанитите потребно е да имаат одлично познавање на финансиските продукти како
и основно познавање на управувањето со ризик. Исто така, учесниците потребно е да
имаат одлично познавање на англискиот јазик. Учесниците потребно е да понесат со
себе дигитрон и лап топ.
Семинарот ќе се одржи во Луксембург од 01 до 04 декември. Учесниците кои ќе
присуствуваат на семинарот треба да платат котизација за учество на истиот најдоцна
до 10 ноември 2014 година. Доколку некој од учесниците се откаже од учество на
семинарот по овој датум, котизацијата нема да биде рефундирана.

Трошоци кои треба да ги покријат учесниците на семинарот се:

-

авионска карта;
ручек на денот на пристигнување;
транспортни трошоци за сопствени потреби;
телефон, интернет, додатни хотелски услуги;
котизација за учество на семинарот (во износ од 800 евра + 3% ДДВ), која треба да
се уплати најдоцна до 10 ноември 2014 година и
патничко осигурување валидно во Шенген зоната во износ од 15.45 евра со
вклучен ДДВ.

Трошоци за семинарот кои ќе ги покрива Министерството за финансии на
Луксембург:
- хотелско сместување;
- појадок и ручек во деновите на одржување на семинарот;
- вечера за добредојде и
- транспортни трошоци за време на семинарот (превоз од и до аеродром)
Поканата за семинарот, програмата за истиот и апликацијата која треба да се
пополни ќе ги најдете на интернет страницата на Министерството за финансии на
Република Македонија, секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки
(http://finance.gov.mk/node/665).

Номинираните претставници од Вашата институција, пополнетата
апликација за учество на семинарот повратно да ја достават на долунаведените еmail адреси, најдоцна до 15 септември (понеделник) 2014 година.

За сите дополнителни информации Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица.
Благодариме на соработката.
Со почит,
Ленче Тагасовска
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