ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ'
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µε στόχο την ανταπόκρισή
των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαµορφώνει η οικονοµική κρίση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, σε όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας (εκτός αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας και πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων), οι οποίες κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
•
•
•
•
•
•
•

Να απασχολούν 20-49 εργαζόµενους (απασχόληση εκφρασµένη σε ετήσιες µονάδες εργασίας)
Να βρίσκονται εγκατεστηµένες και να δραστηριοποιούνται στην ελληνική Επικράτεια.
Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Να µην έχουν εξαντλήσει το όριο επιχορηγήσεων ήσσονος σηµασίας (200.000 € την τριετία 2009-2011)
Να µην έχουν κάνει έναρξη της υλοποίησης του σχεδίου πριν από την έγκρισή του
Να µην έχει ενταχθεί στο Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής του κλαδικού τους φορέα και να υποβάλλουν
την πρότασή τους αυτοτελώς.
Να µην είναι προβληµατικές και να µην εκκρεµεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής
ενίσχυσης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
•
•
•

Επιχορήγηση: 100%
Χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων: Από 17 Ιαν. 2011 έως 1 Απρ 2011
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου: Σε 18 µήνες, από την έγκρισή του

•

Υπηρεσίες Συµβούλων µε προϋπολογισµό 400 € ανά εργαζόµενο στην επιχείρηση. Περιλαµβάνουν:
−
Τεχνική Υποστήριξη (σύνταξη σχεδίου προσαρµογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, υποβολή τεχνικού
δελτίου πράξης, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και
την τελική απολογιστική έκθεση).
−
∆απάνες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής
λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήµατα - διαδικασίες.
−
∆απάνες εξειδικευµένων συµβούλων επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελµατιών)
Η αµοιβή του συµβούλου ανέρχεται σε 400 € ανά εργαζόµενο επί το συνολικό αριθµό των απασχολουµένων
∆ράσεις Κατάρτισης µε προϋπολογισµό 13 € ανά εργαζόµενο ανά ώρα κατάρτισης. Περιλαµβάνουν:
−
∆απάνες πιστοποιηµένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ)
−
Αµοιβές καταρτιζοµένων (5€ ανά ώρα ανά καταρτιζόµενο)
−
∆απάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη κλπ)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ

•
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