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címmel a Tempus Közalapítvány 90 ór90 ór90 ór90 ór90 órásásásásás akkreditált felnõttképzési programot
(FAT: PLK-044), minõsített közigazgatási továbbképzést (KTK VII/3/2001) indít.

A képzés célA képzés célA képzés célA képzés célA képzés céljajajajaja

hogy a résztvevõ áttekintse és megismerje:

 az EU strukturális politikájának alapjait, célrendszerét, a vonatkozó joganyagot,
 a strukturális politika pénzügyi eszközeit és az általuk támogatható

    tevékenységeket,
   a pénzügyi eszközök felhasználásának feltételeit (tervezés, programozás,

    intézményrendszer),

 a támogatási eszközök felhasználásának rendszerét (pályázat és projekt).
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Kinek szól a képzés?Kinek szól a képzés?Kinek szól a képzés?Kinek szól a képzés?Kinek szól a képzés?

A képzésre azok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek alapismeretekkel az Európai
Unió intézményeirõl, politikáiról, és munkájuk ellátásához szükségük van a
Strukturális Alapokkal kapcsolatos átfogó ismeretekre.

JelentkJelentkJelentkJelentkJelentkezésezésezésezésezés

2004-ben a következõ képzés április 21-én kezdõdik, a záróvizsgák és a tanúsítványok
átadása júniusban történik. A képzés 30 fõ beiratkozása esetén indul és maximum 50 fõ
jelentkezését tudjuk elfogadni.

A képzés helyképzés helyképzés helyképzés helyképzés helyszíneszíneszíneszíneszíne a Tempus Közalapítvány székhelye (1134 Budapest, Váci út 37.).

A képzés tképzés tképzés tképzés tképzés tandíjaandíjaandíjaandíjaandíja 125 000 Ft/fõ, amely tartalmazza az oktatás, a tananyag, a képzés
interneten való megjelenítésének, illetve a vizsgáztatás és a tanúsítvány kiállításának
költségeit.

A képzésen való részvételhez szükséges a honlapon található jelentkezési lap kitöltése
és visszaküldése faxon vagy levélben a Tempus Közalapítvány részére. A jelentkezéseket
a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében fogadjuk el.

A képzések a SAKK koordinálásával és a hasonló képzési programokban gyakorlatot
szerzett partnerei együttmûködésével, valamennyi régióban elérhetõk, további információ
(pontos idõpontok, helyszínek, intézmények) a wwwwwwwwwwwwwww.sakk.sakk.sakk.sakk.sakk.tpf.hu.tpf.hu.tpf.hu.tpf.hu.tpf.hu honlapon.
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Amennyiben a mellékelt tájékoztató átolvasása után további kérdése van, Dimák Dávid
munkatársunk (T: 1 237-1320, e-mail: info@tpf.hu), örömmel áll rendelkezésére!
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