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PONUKA SPOLUPRÁCE
Vyhľadávanie partnerov k projektom v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020

ORIENTAČNÉ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA PLÁNOVANÉHO PROJEKTU
Tematický rozsah 
 1.1.Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov

1.2.Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím

2.1.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

2.2.Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr


3.1.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Fond malých projektov 
Popis projektu – plánované najdôležitejšie aktivity
(max 1000 znakov)
 








Predpokladaný dátum začatia a ukončenia projektu (od-do)

Plánovaný orientačný rozpočet projektu

Očakávania týkajúce sa hľadaného partnera








ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov
 

Ulica, Popisné číslo 
 
Poštové smerové číslo:
 
Právna forma

KONTAKTNÁ OSOBA
Meno a priezvisko
 
Funkcia
 
Telefón
 
E-mail
 
SÚHLAS

Vyplnením kontaktných údajov a odoslaním formulára elektroniky resp. fyzickým vyplnením súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, telefón, e-mail  v informačných systémoch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem pred ich poskytnutím a oboznámil/a som sa s nižšie uvedeným poučením.  Doba platnosti súhlasu je počas trvania projektu Regionálne poradenské centrum SK-CZ a v dobe udržateľnosti projektu. 

POUČENIE
Osobné údaje budú spracúvané výhradne pre stanovený účel: realizácia projektu Regionálne poradenské centrum SK-CZ so zámerom poskytnutia možnosti nadviazania partnerstiev v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika. Osobné údaje môžu byť poskytnuté hlavnému cezhraničnému partnerovi projektu – Zlínsky kraj. Osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel a môžu byť zverejnené na webovom sídle TSK. Po uplynutí doby platnosti súhlasu TSK zabezpečí likvidáciu osobných údajov zo svojich informačných systémov.  Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. TSK môže poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, zoznam sprostredkovateľov zverejňuje TSK na webovom sídle. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, je možné ho kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby platnosti.  Práva dotknutých osôb upravuje §28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.   
Podpis osoby oprávnenej zastupovať uvedeného žiadateľa 



 …………………………………..
Dátum, podpis



