Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο
Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τίτλο “Capacity-building for umbrella organisations”
που θα πραγματοποιηθεί στη Βάρνα της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο «Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs
in the Balkan-Mediterranean Region - HELIX» και αφορά σε εκπροσώπους
συλλογικών φορέων του τουρισμού, της φιλοξενίας και της εστίασης.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εταίρος του έργου με τίτλο «Entrepreneurial Learning
Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean
Region - HELIX», που εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από
Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά, καλεί εκπροσώπους
συλλογικών φορέων του τουρισμού, της φιλοξενίας και της εστίασης να
υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο διήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τίτλο
“Capacity-building for umbrella organisations” που θα πραγματοποιηθεί στη Βάρνα
της Βουλγαρίας στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2019 στο πλαίσιο του παραδοτέου
D.5.2.4 «Capacity-building for umbrella organisations». Η συμμετοχή στο σεμινάριο
είναι δωρεάν. Η μεταφορά, διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων θα
καλυφθεί από το πρόγραμμα και δε θα επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:
-

Να έρθουν σε επαφή με ομολόγους τους από άλλες βαλκανικές χώρες που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και να συζητήσουν θέματα που απασχολούν την
κάθε χώρα (Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM).

-

Να ενημερωθούν και να συζητήσουν για σύγχρονες προσεγγίσεις και επίκαιρα
ζητήματα που αφορούν στον τουρισμό και στην εστίαση, όπως τον Βιώσιμο
Τουρισμό, την Βιώσιμη Μαγειρική, τον Υπεύθυνο τουρισμό και τον Προσβάσιμο
Τουρισμό.

- Να ενημερωθούν για Βιώσιμα συστήματα διαχείρισης ξενοδοχείων και χώρων
εστίασης, και για καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα της Φιλοξενίας.

Πληροφορίες για το Σεμινάριο Επιμόρφωσης

Συμμετέχοντες

Εκπρόσωποι συλλογικών φορέων του τουρισμού, της
φιλοξενίας και της εστίασης από τις χώρες που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα

Τόπος διεξαγωγής

Varna University of Management, Βάρνα, Βουλγαρία

Χρόνος διεξαγωγής Αναχώρηση από Βόλο: 20 Φεβρουαρίου 2019
σεμιναρίου
Άφιξη στη Βάρνα: 20 Φεβρουαρίου 2019
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Εκπαίδευση: 21-22 Φεβρουαρίου 2019
Αναχώρηση από Βάρνα: 23 Φεβρουαρίου 2019
Γλώσσα διεξαγωγής
Αγγλική
σεμιναρίου
Βεβαίωση

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Κόστος

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο. Η
μετακίνηση, η διαμονή και η διατροφή των συμμετεχόντων
επιβαρύνουν το πρόγραμμα

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:
• να εκπροσωπούν συλλογικούς φορείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και της
εστίασης
• να κατανοούν και να ομιλούν την αγγλική γλώσσα
• να μην έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενο σεμινάριο στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου έργου
• να έχουν αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου σε πολύ καλή κατάσταση ή
Διαβατήριο σε ισχύ
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Εκπαίδευσης θα πρέπει να
δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας συμπληρωμένη την παρακάτω αίτηση
ηλεκτρονικά στο email: azygoura@uth.gr ή με φαξ στο 24210 74278 έως την 13η
Φεβρουαρίου 2019. O μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών από την
Ελλάδα είναι 10 άτομα και για τους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ.
Άννα Ζυγούρα στο τηλέφωνο 24210 74470, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
azygoura@uth.gr.
Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο «Entrepreneurial Learning Exchange
Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region HELIX» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.interregbalkanmed.eu/approved-project/39/.
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ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “Capacity-building for umbrella organisations”
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the
Balkan-Mediterranean Region – HELIX”
ΠΡΟΣ: ΕΥΤΕΠΟΑ, ΤΜΧΠΠΑ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, 38334, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 2421074470-76, Fax: 24210 74278, Email.: azygoura@uth.gr
Αποδέχομαι τους όρους της Πρόσκλησης και δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στο Σεμινάριο
“Capacity-building for umbrella organisations”. Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι
αληθή:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Όνομα (με λατινικούς
χαρακτήρες)
Επώνυμο (με λατινικούς
χαρακτήρες)

ΑΔΤ ή Αριθμ.
Διαβατηρίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ (ΔΤ)

Πατρώνυμο

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΔΤ)

Θέση στον Φορέα
Έδρα Φορέα
Νομός

Τηλέφωνο 1

Πόλη/Χωριό

Τηλέφωνο 2

Τ.Κ.

Φαξ

E-mail

Κινητό

Ιστοσελίδα
(Web Site)
Είμαι σε θέση να
παρακολουθήσω το
Σεμινάριο στην αγγλική
γλώσσα

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Ειδικές απαιτήσεις
διατροφής

Αν ναι
παρακαλώ
διευκρινίστε

Ημερομηνία Αίτησης………./…../2019
Ο/Η αιτών/ούσα
(Υπογραφή και Σφραγίδα Φορέα)
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