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Шта је БОЛД?

Млади бх. лидери

БОЛД је мрежа младих лидера, старости 

18-35 година, који желе да покрену 

промјене у својој земљи у области 

друштвеног ангажмана и економског 

развоја.

Амбасада САД-а у Сарајеву подржава БОЛД лидере 

кроз:

1. културне и образовне размјене,

2. радионице и обуке,

3. ангажман и повезивање са истомишљеницима и

4. иницијално финансирање пројеката
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Шта су БОЛД грантови?

БОЛД грант је грант Амбасаде САД-а у 

БиХ који је намјењен физичким лицима из 

цијеле БиХ.

Основни услов су године: 18-35 

Износ гранта је до 15.000 долара.

Сврха: економски и друштвени развој 

заједнице

Пројекат може да буде предложен 

од једног члана БОЛД заједнице 

или од групе, а могућа је сарадња са 

организацијама, јавним установама 

и образовним институцијама.
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Најважнији сегменти БОЛД гранта су:

1. Исходи пројекта треба да 

укључују развој бизниса или план за 

активирање заједнице у економском 

и предузетничком смислу; 

иницирање друштвене идеје за 

акције или усмјерено рјешавање и 

дјеловање према једном 

специфичном циљу.

2. Заједница може да буде сабрана на једној 

или више локација или да се односи на групу 

људи која је окупљена око пројекта као 

корисници.

3. Апликације треба да представе план како да 

уврсте БОЛД заједницу у различите сегменте 

пројекта.

4. Побједници са најбољом идејом радиће са 

ментором којег одређује Амбасада САД-а.
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Kaко до гранта?
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Како до гранта?
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Kaко до гранта?
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Kaко до гранта?
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Kaко до гранта?
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Нови позив – март 2023.

Врло вјероватно и други у јуну 

2023.

Најчешће грешке:

Активности и тајмлајн – нејасно написане активности и без тајмлајна за 

реализацију

Ставити се у улогу евалуатора – који чита први пут пројекат и вашу намјеру

Најаве:
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Шта можемо до тад?

Да размишљамо о идеји.
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Остали програми Амбасаде САД-а за младе

Professional Fellowships
Young professionals, age 25-35, get the opportunity to work alongside experts in the same field 
and receive intensive leadership training to help develop project ideas for improving the 
economy and communities across BiH. The Program provides Fellows with an overview of 
entrepreneurial approaches by reviewing the development, history, challenges, and successes 
of entrepreneurial enterprises, including social enterprises, business leadership and women’s 
economic empowerment, in the U.S., globally, and in BiH. Areas of exploration may include, but 
are not limited to, trade, investment, financial literacy, banking, micro-finance, organizational 
development and management, innovation, emerging markets and risk analysis, strategic 
business planning, corporate social responsibility, and minorities in entrepreneurship.

.
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Остали програми Амбасаде САД-а за младе

Academic Fellowships
Intensive leadership training in 5-week institutes in the United States for BOLD members 
age 18-25 in the theme of civic engagement or economic development. The BOLD 
Fellowship is an intensive academic and practical program that provides a group of 
young students and recent graduates from across Bosnia and Herzegovina with in-depth 
training on entrepreneurship and leadership through a combination of classroom and 
experiential learning.
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00387 65 753 716

petar.nikolic@agro.unibl.org

00387 51 330 975

Пољопривредни факултет, 
Булевар војводе Петра Бојовића 
1А Бања Лука

Хвала вам на пажњи!



AGRICULTURE GRADUATES RISING INNOVATION, PRODUCTION AND RESOURCES

THROUGH ENTREPRENEURIAL NETWORKING AND EDUCATION UPTAKE RATES
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AGRIPRENEUR

Thank you for your attention!
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