SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sayı
Konu

Í44È-Ç0IXÎ

23/06/2020

: 44960350-001.06-1641
: Proje Teklifi Başvurusu Hk.

SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNE
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ne işte ne de okulda olan 15 ile 29 yaşları
arasındaki gençlere yönelik yayınlanan teklif çağrısına, oda olarak 15 ile 29 yaşları arasında olan,
herhangi bir yerde çalışmayan ve/veya eğitim almayan gençlerin istihdamını arttırmak adına onların
istihdam edilebilirliklerini çeşitli eğitim ve farkındalık arttırıcı faaliyetler ile arttırılması hedefiyle bir
proje ile başvuru yapmayı planlıyoruz.
Projemizin üniversitenizde öğrenim gören ve mezun olan öğrencilerine duyurulması ve projenin
tanıtımına destek sağlanması konusunda katkı sağlamak üzere üniversitenizin ilgili projemizde ortak
olarak yer almasında büyük memnuniyet duyacağız.
Proje ortağı olarak üniversitenize her hangi bir finansal katkı öngörmediğimiz projemize ortaklık için
yazımızın ekinde yer alan ortaklık formunu doldurup en geç 26 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine
kadar bize ulaştırılması gerekmektedir.
Saygılarımla
e-imzalıdır
Süleyman KARABÜK
Genel Sekreter
Ek : Ortaklık Formu

23.06.2020

Müdür

: Oğuz SANDIKÇI
Adres:Hançerli Mh. 216. Sk. No:8 İlkadım/SAMSUN
Telefon: +90362-4323626 Fax: +90362-4329055
E-Posta: cagri@samsuntso.org.tr Elekronik Ağ: www.samsuntso.org.tr
Kayıtlı Eposta Adresi: samsuntso@hs03.kep.tr

Bilgi için irtibat:
Çağrı IŞITAN
Uzman Yardımcısı
F.KYT-04/02.08.2013-00

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
E-imzalı belge doğrulama adresi: https://eimza.samsuntso.org.tr/docuplus/SignCheck.aspx?FileDocID=0be7e479-d18a-4a27-9eb5-44a58ce1df0c

4

MANDATE (FOR CO-APPLICANT(S)) (CONCEPT NOTE)

The co-applicant(s) authorise the lead applicant <indicate the name of the organisation> to submit on
their behalf the present application form and to sign on their behalf the standard grant contract (Annex
G of the guidelines for applicants) (or a Contribution Agreement, where applicable) with Ministry of
Family, Labour and Social Services - Directorate of European Union and Financial Assistance
(‘contracting authority’), as well as, to represent the co-applicant in all matters concerning this grant
contract.
I have read and approved the contents of the proposal submitted to the contracting authority. I
undertake to comply with the principles of good partnership practice.
Name:
Organisation:
Position:
Signature:
Date and place:

July 2019
Annex A - Application Form (Part A)
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