Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης «Αγροτουρισμός –
Εναλλακτικός Τουρισμός»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου, στα πλαίσια της
υλοποίησης της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των επαρχιών
Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020 του Μέτρου 19 – Leader προχωρά στην υλοποίηση
ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης στο αντικείμενο «Αγροτουρισμός –
Εναλλακτικός Τουρισμός».
Ο γενικός στόχος του έργου, είναι η προσφορά προς τους συμμετέχοντες,
επιχειρηματίες/ προσωπικό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Αγροτουρισμό
– Εναλλακτικό Τουρισμό της Περιοχής Παρέμβασης της ΟΤΔ*, εξειδικευμένων
θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα, σε
θέματα του Αγροτουρισμού – Εναλλακτικού Τουρισμού.
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης «Αγροτουρισμός – Ενναλακτικός Τουρισμός» θα
παρακολουθήσουν 32 εκπαιδευόμενοι. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοικοι
των Δήμων – Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης της ΟΤΔ* και να είναι επιχειρηματίες
ή διευθυντικό ή προσωπικό επιχειρήσεων στο τομέα του Τουρισμού της υπαίθρου/
γεωργίας/ τροφίμων. Ως αποδεικτικό στοιχείο οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση από το Κοινοτάρχη – Δήμαρχο της κοινότητας – Δήμου που διαμένουν/
δραστηριοποιούνται. Επίσης, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικά
στοιχεία από τον Έφορό Εταιρειών για τη σύσταση της επιχείρησης τους ή/ και βεβαίωση
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία να φαίνεται ο τομέας απασχόλησης τους ή/ και
βεβαίωση από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται για τη θέση την οποία κατέχουν.
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει συνολική διάρκεια 49 εκπαιδευτικών ωρών από τις
οποίες οι 35 ώρες είναι οι εκπαιδευτικές διαλέξεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις
10, 14,17, 21 και 24 Ιανουάριου 2019. Οι 14 ώρες (2 μέρες) είναι το εκπαιδευτικό ταξίδι
που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία (Τοσκάνη) και που θα πραγματοποιηθεί την
περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου..
Οι δυνητικοί συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν την συμμετοχή στο πρόγραμμα
κατάρτισης μέχρι της 21 Δεκεμβρίου 2018 στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών
Λάρνακας-Αμμοχώστου ΛΤΔ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αγίου Λάζαρου 2Β, Ορόκλινη,
Λάρνακα, Κύπρος, Τ.Κ. 7040 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anetel.com Μαζί θα
πρέπει να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για την επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα
ακολουθηθεί το εξής σύστημα μοριοδότησης που βασίζεται σε κριτήρια που λαμβάνουν
υπόψη τα ακόλουθα:

Α/Α

Βαρύτητα
Κριτηρίου

1

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας

10

2

Γεωγραφική Περιοχή

9

3

Επαγγελματική εκπαίδευση/ κατάρτιση αιτητή/τριας

8

4

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

34

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ
Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040, Ορόκλινη, Λάρνακα
Τηλ: 24815280, Φαξ: 24636817
Email: info@anetel.com

* Άγιοι Βαβατσινιάς, Αλαμινός, Αχερίτου/ Βρυσούλες, Βαβατσινιά, Βάβλα, Δελίκηπος,
Καλαβασός, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κλαυδιά, Λάγεια, Μαρί, Μαρώνι, Μελίνη,
Μενόγεια, Οδού, Πάνω Λεύκαρα, Σκαρίνου, Τόχνη, Τρούλλοι, Χοιροκοιτία,
Ψεματισμένος, Άγιος Θεόδωρος, Ορά, Αθηένου, Αγγλισίδες, Αγία Άννα, Αλεθρικό,
Βορόκληνη, Κίτι, Κόρνος, Μαζωτός, Μοσφιλωτή, Καλό Χωριό Λάρνακας, Αυγόρου, Άχνα.

