ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΔΡΑΣΗ:2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους για την εκπόνηση και
εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Παρέμβασης», μέσου δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής
κινήτρων έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής τους και να
ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής που κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
 Να διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας κατά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
(υπάρχει αναλυτικός πίνακας) που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης
 Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως και την 31.12.2010 και να μην είναι προβληματικές
 Να απασχολούν 5 εργαζόμενους (5ΕΜΕ) και άνω και να λειτουργούν νόμιμα
 Να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης (12.10.11) έως και
την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης
 Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο
μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την
ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 Να μην δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης)

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 15 Νοεμβρίου 2011 έως 15 Ιανουαρίου 2012
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης



Προϋπολογισμοί έργων: 10.000€ μέχρι 20.000€, ή 10.000 μέχρι 35.000€ σε περίπτωση δημιουργίας
νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
1. Υπηρεσίες Συμβούλων. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:
 Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης
του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης – αναφοράς).
 Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής
λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα-διαδικασίες.
H αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται ως εξής: 150 ευρώ ανά εργαζόμενο (x) επί το συνολικό
αριθμό απασχολουμένων της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής δεν
μπορεί να είναι κατώτερη των 750 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.
2. Ενέργειες κατάρτισης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:
 Δαπάνες πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
 Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων)
 Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη ή αποσβέσεις εξοπλισμού)
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος
κατάρτισης
ανά
καταρτιζόμενο
ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκαέξι (16,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης είναι το
εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις
δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και στις δαπάνες της επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες,
αποσβέσεις εξοπλισμού και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
3.Δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας (1ΕΜΕ): έως 15.000€
18.10.2011

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

