Cross Border Agrifood Incubators - Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες
INCUBA
Παραδοτέο 4.2.4 : Ενεργοποίηση της μονάδας προθερμοκοίτισης που θα τρέξει τη διαδικασία
θερμοκοίτισης για την επιλογή νεοφυών επιχειρήσεων (10 κατ' ελάχιστον).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής συμβουλών / κατάρτισης (mentoring
program) και επιμόρφωσης στο πλαίσιο του έργου με κωδικό MIS : 5003241 και
τίτλο : Cross Border Agrifood Incubators και Ακρωνύμιο : INCUBA για τις ανάγκες του
Παραδοτέου 4.2.4

ΠΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων . Πύργος , Ν.Ηλείας Τ.Κ.
27131
(τηλ.2621029177 , FAX: 2621035064)
e-mail: epetanil@gmail.com , http://www.heliachamber.gr

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου / Ενδιαφερόμενης
Ο Κάτωθι υπογεγραμμένος / η Κάτωθι υπογεγραμμένη
Ονομ/μο: ……………………………………………………………………………………….
Ιδιότητα: ………………………………………………………………………………………..
Τηλ.: ……………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία Γέννησης : ………………………………………………………………………..
Ανήλικα Τέκνα : ……………………………………………………………………………….
Χρόνος Ανεργίας : …………………………………………………………………………….
Εμπειρία Κτηθείσα στον Ιδιωτικό/Δημόσιο Τομέα: …………………………………………..
Εμπειρία Κτηθείσα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα : ……………………………………

...................................................................................................... , εκφράζω το
άμεσο ενδιαφέρον μου για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα παροχής
συμβουλών / κατάρτισης (mentoring program) και επιμόρφωσης σε πέντε
διαφορετικά θεματικά πεδία για τριάντα (30) ώρες στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο των εγκαταστάσεων του επιμελητηρίου Ηλείας στο
πλαίσιο του έργου με κωδικό MIS:5003241 και με τίτλο : CROSS BORDER
AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» , στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 20142020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από
Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%).
Ο Υπογράφων / η Υπογράφουσα

Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Ναι/Όχι) : …………………………………………………………….
* Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» (GDPR) [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 - σας ενημερώνουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ’ αυτή τη φόρμα, θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (“INCUBA”) ώστε να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

………………………………………………

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

