ONLINE CERTIFICATION PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP
About KIED
Kerala Institute for Entrepreneurship Development
(KIED) is an autonomous State level institute
promoted by the Department of Industries and
Commerce, Government of Kerala. The main
objective of the Institute is to provide services in
Human Resources Development (HRD) particularly in
the field of entrepreneurship development with a view
to enlarge the spirit of entrepreneurship among the
people which will lead to more self-employment.

Overview
Kerala Institute of Entrepreneurship Development
(KIED)
join
hands
with
Entrepreneurship
Development Institute of India (EDII) to address the
requirement of entrepreneurs through training and
capacity building. The Program is designed to expose
entrepreneurs
to
the
comprehensive
entrepreneurship development and Start-up process,
equip them with the requisite skills, knowledge, and
competencies for effective initiation of enterprise
creation, familiarize the support (Financial and NonFinancial) available for promoting entrepreneurial
activities.

Eligibility
• Entrepreneurial aspirants who are in the initial
stages of start-ups/business
• Participants should know Malayalam

Timeline
• Last date to apply: 07th April 2021
• Program Commencement Date :15 April 2021
• Program End Date: 20 April 2021

Program Schedule
•

No. of days – 5

•

Time - 10 AM to 4 PM (with intervals in
between)

•

Venue / Mode - Online platform (Zoom)

•

Language - Malayalam

Program fees
Content

•

• An understanding on various verticals within
entrepreneurship domain

•

• Behavioural Training: Entrepreneurial motivation
and competencies

•

• Resource Building: Procedures and formalities in
setting up new enterprises, incentives and
benefits for entrepreneurs

•

The program is offered with financial support
by KIED, Government of Kerala and will be
available to participants on a subsidised rate.
Program fee will be Rs.200 per participant
for general male candidates and free for
Women, SC/ST/PH/Ex Service.
Selection of entrepreneurs by KIED is
subjected to meeting the eligibility criteria and
availability of seats. (Maximum 40 seats)
The final discretion regarding selection of
participants is vested with KIED.

• Business Opportunity Identification
• Business Profile Preparation, Business Plan
Formulation, Assessing the Viability of a Business
Plan
• Small Business Management

Contact
Kerala Institute for Entrepreneurship
Development
Rockwell Road, HMT Colony, PO, Kalamassery,
Kochi, Kerala 683503
Phone:0484 255 0322,9605542061, 7012376994
Email: kiedtraining@gmail.com, www.kied.info

അപേക്ഷ പ

ോം

Online Certificate Programme in Entrepreneurship
1.പേര്:

2.ല ിംഗിം:

പുരുഷൻ

പ

സ്ത്രീ

a.16-25
3.ജനന തിയതി :

വയസ്സ്

b.26-35
c.36-45
d.45ന് െുകളിൽ

4.വ ലാസ്ിം:

5.വിഭാഗം:

6.ഫ

എസ് സി

എസ് റ്റി

ഒബിസി

ജനറൽ

ാൺ നമ്പർ

7.ഇമെയിൽ ഐഡി
8.ആധാർ നമ്പർ

9. വിദ്യാഭയാസ പയാഗയത:

(േത്ാം ക്ലാസ്ന് താമെ,േത്ാം ക്ലാസ്,ബ രുദത്ത ൽ രാഴെ, ബിരുദ്ം, ബിരുദ്ാനന്തര
ബിരുദ്ം, മെക്നിക്കൽ, ൊപനജ്മെന്റ)്

ാപടാ

10. മറ്റു ഫ
്കമ
നമ്പർ
1

ാഗയരകൾ / പഴെടുത്ത ഴ്ട

ന ങ്ങത ഫ്പാ്ഗാമുകളുഴട വ വരങ്ങൾ

സ്ഥാപനത്ത നതഴെ ഫപരത

ഴ്ട

ന ങ്ങത

കാലാവധ

2
3

11. ഫ ാല പര ച
്കമ നമ്പർ
1

ിം / (മുൻപത / ഇഫപാൾ)

സ്ഥാപനത്ത നതഴെ ഫപരത

ഫ ാല

കാലാവധ

2
3

12.ന ങ്ങൾ ഏഴരെ ലുിം ബ സ് നസ്സത / മ്ോജക്റ്റ് ആരിംഭ ക്കുന്നര ഫനാ നടത്തുന്നര ഫനാ ്രമിം
നടത്ത
ട്ടുഫടാ?
ഉടത

ഇല്ല

ഉഴടെ ൽ ബ സ് നസ്സ നതഴെ വിശദ്ംശങ്ങൾ.

സ്ഥാേനത്ിന്മറ പേര്

എ്ത വർഷൊയി ്േവർത്നം ആരംഭിച്ചിട്

__________________________________________
ഉപദ്യാഗ ആധാർ/ ഉദയിം നമ്പർ
__________________________________________
ഉഴടെ ൽ പ്ോജക്ടിന്മറ വിശദ്ംശങ്ങൾ

__________________________
മതാെിലാളികളുമെ എണ്ണം
____________________________

13.നിങ്ങൾ ബിസിമനസ്സ് ആവശയത്ിനായുള്ള മ്ോജക്റ്റ് / പ്ോഡക്റ്റ് ഇനിയും
കമെത്ിയിടിമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താല്പരയെുള്ള പെഖലകൾ ഏമതാമക്കയാണ്?

14.നിങ്ങൾ ഇതുവമര ഒരു ബിസിമനസ്സ് സംരംഭമത് കുറിച്ച തീർച്ചമേെുത്ാത്തിന്മറ
കാരണങ്ങൾ? (െിക്ക് മെയ്യുക)

പകാൺ

ിഡൻസ് ഇൊയ്മ

പൊടിപവഷൻ കിടാത്തുമകാെ്

െതിയായ അറിവ് ഇൊത്തു മകാെ്

േരാജയം ഭയക്കുന്നത് മകാെ്

അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തുമകാെ്

െൂലധനം ലഭിക്കാത്തു മകാെ്

േരിെയ കുറവ്

െറ്റു കാരണങ്ങൾ

15.നിങ്ങളുമെ സംരംഭം / ബിസിമനസ്സ് െുപന്നാടു മകാെുപോകുന്നതിന് /വളർത്ുന്നതിന്
എമന്തങ്കിലും തെസങ്ങൾ പനരിപെെി വരും എന്ന പതാന്നുന്നുപൊ ?

( ഉെ് / ഇെ )

ഉമെങ്കിൽ ആ ്േശ്നങ്ങൾ എമന്തൊൊണ് ? അവ പനരിൊനുള്ള എമന്തങ്കിലും ഉോധികൾ
നിങ്ങൾ കമെത്ിയിടുപൊ ?

16.നിങ്ങളുമെ ബിസിനസിന് പവെി എ്ത സംഖയ (രൂേ) നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പാൊക്കാൻ കെിയും ?

17.ഈ പ്ോ്ഗാം േമങ്കെുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏഴരാഴക്ക?

18.ഈ പ്ോ്ഗാെിമന കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എവിമെ നിന്നും ലഭിച്ചു ?

രീ

ര ………………………..

സ്ഥലം…………………………

ഒപത …………………………………….....

ഫപരത………………………………………….

അപ്ലിപക്കഷൻ പ

ാെിന്മറ കൂമെ താമെ േറയുന്ന പരഖകളും കൂെി സെർപ്പിക്കുക

➢ ജാതി മതളിയിക്കുന്ന സർടി

ിക്കറ്റ്

➢ ആധാർ കാർഡ് പകാപ്പി
➢ ജനന തിയതി മതളിയിക്കുന്ന സർടി
അപ്ലിപക്കഷൻ പ

ിക്കറ്റ് പകാപ്പി

ാെും പരഖകളും താമെ േറയുന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിൽ അയക്കുക -

kiedtraining@gmail.com
കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി , ബന്ധമേെുക – 0484 2550322, 2532890, 9605542061, 7012376994

