ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

:
:
:
:
:
:

Ακαδημίας 18, 106 71
Βιοτεχνικών Θεμάτων
Μίνα Πελέκη
210-3680722
210-3614726
peleki@acsmi.gr

ΑΘΗΝΑ, 04-09-2020
Α.Π.: 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας, για την κατάρτιση και υποβολή πρότασης στο
πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του προγράμματος Erasmus+ 2021

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) καλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί
του, για την κατάρτιση και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 – Μαθησιακή
Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος
ERASMUS+ 2021, να καταθέσουν τις προτάσεις συνεργασίας τους.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, προτίθεται να υλοποιήσει έργο για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση των μελών του, σε τομείς ενδιαφέροντός του. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει έργο, στο
πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1, προκειμένου ομάδα μελών του να λάβει επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σε
Φορέα Επαγγελματικής Κατάρτισης του εξωτερικού.
Εν όψει της επικείμενης πρόσκλησης του προγράμματος ERASMUS+, η οποία αναμένεται, όπως και κάθε έτος, στο
τέλος του έτους 2020, το ΒΕΑ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα αναλάβει τον
εντοπισμό αξιόπιστου εταίρου επαγγελματικής κατάρτισης του εξωτερικού, καθώς και την κατάρτιση και υποβολή
της πρότασης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του προγράμματος.
Για το σκοπό αυτό, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα Φυσικά και Νομικά
πρόσωπα, να υποβάλουν προτάσεις συνεργασίας με το ΒΕΑ, συνυποβάλλοντας και τα ακόλουθα:
1.

2.
3.
4.

- Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο: Εταιρικό Προφίλ και βιογραφικά σημειώματα των στελεχών που
θα αναλάβουν την κατάρτιση του φακέλου
- Εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο: Βιογραφικό Σημείωμα
Ιστορικό ανάλογων υλοποιηθέντων έργων
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογων υλοποιηθέντων έργων
Τυχόν άλλα επικουρικά έγγραφα/ πληροφορίες (προαιρετικά)

Οι δηλώσεις προτάσεων συνεργασίας μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο Πρωτοκόλλου του
ΒΕΑ (Ακαδημίας 18-3 όροφος) είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@acsmi.gr, έως και την Τετάρτη 30/09/2020 και ώρα 13:00.
ος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων, στο
τηλέφωνο 2103680722, και το email peleki@acsmi.gr (αρμόδια υπάλληλος κα. Μίνα Πελέκη).
O Πρόεδρος ΒΕΑ
Παύλος Ραβάνης
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