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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών – Training Cooperation Activity 
(TCA) 

 

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας (Training and 
Cooperation Activities - TCAs) του Προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για 
συμμετοχή στο ΤCA που διοργανώνει, με τίτλο «Estimating the budget for the implementation of a proposal for a 
Partnership for Cooperation», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 01 -04 Νοεμβρίου 2022, στην Κύπρο. 

 

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε: 
 

• Νεοεισερχόμενους και σε έμπειρους οργανισμούς που θα ήθελαν να υποβάλουν αίτηση τόσο για Συμπράξεις 
Συνεργασίας όσο και για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας.  

 
Στόχος του σεμιναρίου επαφής είναι να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του μοντέλου 
χρηματοδότησης που βασίζεται σε κατ’ αποκοπήν ποσά, για την προετοιμασία και την υλοποίηση ποιοτικών και 
οικονομικά αποδοτικών έργων Βασικής Δράσης 2, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Προγράμματος. Το 
σεμινάριο επαφής θα παρέχει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση σχετικά με την επιλογή του 
καταλληλότερου κατ’ αποκοπήν ποσού για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ενός έργου, στη βάση των 
προσδιορισμένων αναγκών και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του. Το σεμινάριο επικεντρώνεται εξίσου 
στις Συμπράξεις Συνεργασίας και στις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διαφορετικές 
διαχειριστικές απαιτήσεις.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της δραστηριότητας μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω 
σύνδεσμο (Πίνακας 9) https://idep.org.cy/wp-content/uploads/2022-TCA-website-uploaded-9.pdf  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον σύνδεσμο που ακολουθεί 
https://forms.gle/acudhEyvFjk7jZov5, μέχρι τα μεσάνυχτα της 21ης Aυγούστου 2022. Δηλώσεις ενδιαφέροντος που 
υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. 

 

Επισημαίνεται πως η γλώσσα διεξαγωγής του πιο πάνω σεμιναρίου είναι η Αγγλική, ενώ οι θέσεις για τους 
συμμετέχοντες/χουσες από την Κύπρο είναι 10. 

 
Σημειώνεται, επίσης, πως στους/στις συμμετέχοντες/χουσες θα προσφερθεί δωρεάν διαμονή και διατροφή κατά 
τη διάρκεια του σεμιναρίου. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22448840 ή στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:gdosis@idep.org.cy 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης 
Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2, 1090 Λευκωσία, Τηλ. 22448888, Φαξ. 22678787 
Ιστοσελίδα: www.idep.org.cy, Ηλεκτρ. Διεύθυνση: info@idep.org.cy 
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