ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ,
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µέσω της εκπόνησης και
εφαρµογής "Κλαδικών Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Επιχειρήσεων" σε επίπεδο Νοµού, µε στόχο την
ανταπόκρισή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαµορφώνει η οικονοµική κρίση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε κλαδικούς συλλογικούς φορείς όπως αναλύονται παρακάτω, προκειµένου να
συντάξουν σε επίπεδο Νοµού και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής τα οποία θα
εξειδικεύονται σε προτάσεις για το σύνολο των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων (1-49 ατόµων), που θα
εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στην πρόσκληση Β΄.
Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς:
• Κλαδικές ή τοπικές δευτεροβάθµιες ενώσεις εργοδοτών (Οµοσπονδίες) που είναι µέλη των τριτοβάθµιων
οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ).
• Πρωτοβάθµιες ενώσεις εργοδοτών (µέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρµοδιότητάς τους, πρωτοβάθµιοι εµπορικοί
σύλλογοι (µέλη οµοσπονδιών της ΕΣΕΕ) για πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων και πρωτοβάθµια σωµατεία
(µέλη της ΓΣΕΒΕΕ).
• Κλαδικές ενώσεις εργοδοτών πανελλήνιας ή περιφερειακής εµβέλειας που δεν είναι µέλη των παραπάνω
φορέων.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
•
•
•

Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων: Από 17 Ιαν. 2011 έως 15 Απρ 2011
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 26 µήνες, µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία έγκρισης
της πρότασης κάθε έργου και εντός του χρονικού διαστήµατος 24.11.2010 - 24.1.2013.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
•
•
•

Προϋπολογισµοί σχεδίων: Έως 80000 € (κάθε φορέας µπορεί να υποβάλει µέχρι 2 προτάσεις)
Αµοιβές συµβούλου έως το 70% του συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης
Το επιλέξιµο ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ ανά επιχείρηση συν 100 ευρώ ανά
εργαζόµενο που συµµετέχει σε προγράµµατα κατάρτισης - συµβουλευτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
•
•

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες: Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας
και Ανθρώπινου ∆υναµικού των επιχειρήσεων.
∆ράσεις Κατάρτισης: Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων, αντικείµενα / θεµατικά
πεδία κατάρτισης, καθώς και α) ανθρωποώρες Κατάρτισης, β) συνολική διάρκεια κατάρτισης, γ) αριθµός
καταρτιζοµένων ανά πρόγραµµα Κατάρτισης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
•
•

Υπηρεσίες Συµβούλων.
∆ιαχειριστικά έξοδα κλαδικού συλλογικού φορέα και έξοδα πληροφόρησης και δηµοσιότητας.
21.2.11

Φιλ. Εταιρίας 1 # 65403 Καβάλα # Τηλ 251.0228081 # Fax 251.0835857 # E-mail: info@organotechnical.gr

