Λευκωσία, 16 Ιουλίου 2019
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: Πρόγραμμα WORTH Partnership
Κυρία/ε,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα WORTH Partnership,
σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία και η υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών
μεταξύ σχεδιαστών μόδας, δημιουργών, κατασκευαστικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και
τεχνολογικών εταιρειών που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα που έχουν
ως γνώμονα τη διαδικασία σχεδιασμού.
Το πρόγραμμα θα επιλέξει μέχρι 150 έργα και θα προσφέρει υποστήριξη μέσω:
•
•
•
•

Απευθείας οικονομική υποστήριξη ύψους €10.000 (ανά έργο).
Ανάθεση μέντορα για κάθε έργο, για να προσφέρει τεχνική αλλά και διοικητική
υποστήριξη.
Προσαρμοσμένο πρόγραμμα καθοδήγησης και εργαστήρια που θα εκτελούνται
από ειδικούς σε τομείς όπως η εμπορία, η τεχνολογία, τα επιχειρηματικά μοντέλα,
η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.
Συμμετοχή και ανάδειξη των αποτελεσμάτων σε σχετικές εμπορικές εκθέσεις και
άλλες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και η οργάνωση
δραστηριοτήτων δικτύωσης με στόχο τη διευκόλυνση της τοποθέτησης των
προϊόντων που αναπτύσσονται στην αγορά.

Οι αιτήσεις για προτάσεις και ιδέες, μπορούν να αποστέλλονται
ιστοσελίδα http://www.worthproject.eu/register/ μέχρι τον Νοέμβριο του 2019.

στην

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα WORTH, παρακαλώ
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.worthproject.eu
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας
για Γενικό Γραμματέα

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
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NOW

CALLING ALL
#DESIGNERS #INNOVATORS #CRAFTERS #SMES
#TECHFIRMS #CREATIVEMINDS #STARTUPS

Funding, coaching, market positioning,
media kit, professional links, cross-discipline
collaborations, networking opportunities and
international events participation.
Supporting unique transnational partnerships
with the aim to innovate, disrupt and create
design-driven products and ideas.

THIRD CALL FOR PROPOSALS
CLOSES OCTOBER 31ST, 2019
www.worthproject.eu
info@worthproject.eu

FOLLOW US
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