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Formular për aplikimi

PËR ZGJEDHJEN E PJESMARRËSVE NË TRAJNIME NË KUADËR TË
PROJEKTIT,,Rrjeti i biznesit S-K-K”

1. Trajnim në temë „Brendim“
Data e mbajtjes: 24.10.2016 (e hënë) -25.10.2016 (e martë);
Vendi i mbajtjes: Kukush, R. e Greqisë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Anglisht.

2. Punëtoria në temë ,,Legjislacioni nacional dhe ndërkombëtar për eksport-import”
Data e mbajtjes: 05.11.2016 (e shtunë) - 06.11.2016 (e diel);
Vendi i mbajtjes: Kukush, R. e Greqisë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Anglisht.
3. Trajnim në temë ,,Përfaqësim i suksesshëm i panairit”
Data e mbajtjes: 08.11.2016 (e mart) - 10.11.2016 (e enjte);
Vendi i mbajtjes: Strumicë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Maqedonisht / Shqip
4. Trajnim në temë „ Konkurrenca dhe përmisimi i zbatimit të e standardeve”
Data e mbajtjes: 11.11.2016 (e premte) - 13.11.2016 (e diel);
Vendi i mbajtjes: Kërçovë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Maqedonisht / Shqip
5. Trajnimi për përgatitjen e projekteve për programet e BE-së KOSME dhe Horizon
2020
Data e mbajtjes: 07.03.2017 (e martë) - 10.03.2017 (e premte);
Vendi i mbajtjes: Strumicë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Maqedonisht / Shqip

Овој проект е кофинансиран од Европската Унија и од националните фондови на
земјите учеснички во ИПА Програмата за прекугранична соработка 2007 - 2013
IPA/2010/DN023657/CN2016/375-951
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Afati i fundit për të aplikuar për trajnimet është pesë ditë para mbajtjes së trajnimit
përkatës.
Të gjitha fushat nga formulari për aplikimjanë të detyrueshme të plotësohen!
I. Organizata:
Emri i organizatës:
Veb faqja:
Аdresa:
Cili është aktiviteti kryesor / misioni i
organizatës tuaj / institucionit?

II. Personi i cili paraqitet:
Emri dhe Mbiemri:
Arsimi:
Pozita:
Mosha:
E- mail për kontakt:
Telefon për kontakt:
III. Zgjedhja e trajnimit:
Në cilën nga pesë trajnime doni të merrni pjesë ?
Trajnim në temë „Brendim“
Punëtoria në temë ,,Legjislacioni nacional dhe ndërkombëtar për eksport-import”
Trajnim në temë ,,Përfaqësim i suksesshëm i panairit”
Trajnim në temë „ Konkurrenca dhe përmisimi i zbatimit të e standardeve”
Trajnimi për përgatitjen e projekteve për programet e BE-së KOSME dhe Horizon 2020
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IV. Motivimi për të marrë pjesë:
Cili është motivimi juaj për të marrë pjesë në trajnime?
(Ju lutem specifikoni tre arsye pse doni të merrni pjesë në trajnim.)

A keni marrë pjesë ndonjëherë në trajnime të ngjashme?
Po
Jo
Nëse keni marrë pjesë, Ju lutem të na përshkruani përvojën Tuaj.

. Deklaroj se të dhënat në këtë formular aplikimi janë të vërteta dhe se i plotësoj kriteret
për pjesëmarrje në trajnim.
_______________________________
/ Nëshkrim i aplikuesit /
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