
Είσαι νέος/νέα και ενδιαφέρεσαι 
για ευκαιρίες χρηματοδότησης 
και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 
Επιχορηγημένα Προγράμματα;

Έλα να γνωριστούμε και να σε 
ενημερώσουμε σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια, που είναι 
διαθέσιμα για τους νέους της 
Κύπρου!

Το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 
Νεολαίας, διοργανώνει δύο 
εργαστήρια που αφορούν όλους 
τους νέους της Κύπρου!

Σχετικά με τα Εργαστήρια
Μάθετε για τα προγράμματα επιχορηγήσεων που είναι διαθέσιμα για 
εσάς από την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιοποιήστε 
τα στο έπακρο, για να:
• Αρχίσετε τη δική σας επιχείρηση. 
• Αναβαθμίσετε ψηφιακά την υφιστάμενή σας επιχείρηση.
• Προετοιμαστείτε για την αγορά εργασίας με πιο αποδοτικό 
 και πρακτικό τρόπο.
• Μάθετε για τις μελλοντικές δεξιότητες που ταυτίζονται με τις  
 ανάγκες των επιχειρήσεων. 
• Ταξιδέψετε σε όλη την Ευρώπη!
• Εργαστείτε δίπλα από έμπειρους επιχειρηματίες σε άλλη   
 ευρωπαϊκή χώρα.
• Υλοποιήσετε καινοτόμες και ενδιαφέρουσες δράσεις 
 και εκδηλώσεις!

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

Ενημερωθείτε για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και δώστε μας τις εισηγήσεις σας 
για την Ευρώπη του αύριο



Για δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ ή τηλεφωνήστε στο 22669266.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διοργανωτής: Σε συνεργασία:

1ο Εργαστήριο
Ημερομηνία: 1η Νοεμβρίου 2022
Χώρος: Κοινοτικό Κτήριο Τεμβριάς
Ώρα: 18:00-20:00

2ο Εργαστήριο
Ημερομηνία: 2 Νοεμβρίου 2022
Χώρος: Κοινοτικό Κτήριο Αγίου Αμβροσίου
Ώρα: 18:00-20:00

Κατά τη διάρκεια του κάθε εργαστηρίου, 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
μοιραστούν τις δικές τους εισηγήσεις για την 
Κύπρο που επιθυμούν και την Ευρώπη του 
μέλλοντος, όπως οι ίδιοι τις οραματίζονται. 
Θα τους ζητηθεί επίσης να μοιραστούν τις 
προτάσεις τους για το Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας, με σκοπό να γίνει ένας διάλογος 
ανταλλαγής απόψεων.

Μετά το τέλος του εργαστηρίου, θα ακολουθήσει δεξίωση.

Ομιλήτρια:

Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου, 
Ιδρυτής και Γενική Διευθύντρια, 
GrantXpert Consulting Ltd 
(17 χρόνια εμπειρία στα προγράμματα 
που αφορούν νέους επιχειρηματίες 
και νέους γενικότερα)

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά δύο εργαστήρια και μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα από τα δύο.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyO3MLisS-1XysjJ2Jj4BxI7M131V0Aj0b3U6S3S0BmT5VNA/viewform

