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Δελτίο Σφπου
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ
«ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΧΟΛΟΤΝ 1-49
ΑΣΟΜΑ, ΕΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ».
14.01.11

Η «Επαγγελματική Κατάρτιςη Α.Ε.», φορζασ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ,
ανακοινώνει την προκήρυξη τριών νζων προγραμμάτων για τισ Μικρζσ και Πολφ Μικρζσ Επιχειρήςεισ
που απαςχολοφν 1-49 άτομα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 80.000.000€.Σα ζργα αφοροφν δράςεισ για
την ενίςχυςη μικρών και πολφ μικρών επιχειρήςεων μζςω τησ εκπόνηςησ και εφαρμογήσ «Κλαδικών
χεδίων Διαρθρωτικήσ Προςαρμογήσ Επιχειρήςεων ςε επίπεδο Νομοφ», με ςτόχο τη διαςφάλιςη των
θζςεων εργαςίασ και την ανταπόκριςή των επιχειρήςεων ςτισ νζεσ ςυνθήκεσ, που διαμορφώνει η
οικονομική κρίςη.
Σα προγράμματα ςυγχρηματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και από Εθνικοφσ Πόρουσ,
υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Σομεακοφ Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικοφ», ΕΠΑ 2007-2013 και εντάςςονται ςτον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητασ 2 «Ενίςχυςη τησ
Προςαρμοςτικότητασ του Ανθρώπινου Δυναμικοφ και των Επιχειρήςεων», Κατηγορία Παρεμβάςεων 2,
Δράςη 1.
Πιο ςυγκεκριμζνα, με την Πρόςκληςη Α’ καλοφνται από το Δικαιοφχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί υλλογικοί
Φορείσ να ςυντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά χζδια Διαρθρωτικήσ Προςαρμογήσ ςε επίπεδο
Νομοφ, τα οποία θα εξειδικεφονται ςε προτάςεισ για τισ Πολφ Μικρζσ και Μικρζσ Επιχειρήςεισ (1-49
ατόμων), που θα εκδηλώςουν ταυτόχρονα ενδιαφζρον να ςυμμετάςχουν ςτην πρόςκληςη Β’.
την Πρόςκληςη Β’ (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλοφνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολφ Μικρζσ και Μικρζσ
Επιχειρήςεισ μζλη των Κλαδικών Φορζων, που θα ςυμμετζχουν ςτην Πρόκληςη Α’, να υποβάλλουν
φάκελο υπαγωγήσ ςτο πρόγραμμα, ςε ςυνεργαςία με τον Κλαδικό Φορζα και ςτο πλαίςιο του Κλαδικοφ
χεδίου Διαρθρωτικήσ Προςαρμογήσ που ζχει ετοιμάςει ο Κλαδικόσ Φορζασ.
Οι επιχειρήςεισ με προςωπικό 1-19 άτομα ςυμμετζχουν υποχρεωτικά μζςω του Κλαδικοφ τουσ Φορζα,
ενώ οι επιχειρήςεισ με προςωπικό 20-49 άτομα θα ζχουν τη δυνατότητα επιλογήσ, είτε μζςω του
Κλαδικοφ τουσ Φορζα, είτε αυτοτελώσ με την Πρόςκληςη Γ’.
την Πρόςκληςη Γ’ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθοφν από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήςεισ 20-49
ατόμων, που δεν επιθυμοφν να ενταχθοφν ςτο χζδιο Διαρθρωτικήσ Προςαρμογήσ του Κλαδικοφ τουσ
Φορζα (Πρόςκληςη Β’) και επιθυμοφν να υποβάλλουν αυτοτελώσ χζδιο Διαρθρωτικήσ Προςαρμογήσ.
Η υποβολή αιτήςεων για ςυμμετοχή ςτα ωσ άνω ζργα, ξεκινά από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011.
Αναλυτικζσ πληροφορίεσ για τα προγράμματα παρζχονται ςτην ιςτοςελίδα τησ «Επαγγελματική
Κατάρτιςη Α.Ε.» www.ep-katartisi.gr, καθώσ και ςτο τηλζφωνο 210 6245350 (5 γραμμζσ), από 10.0015.00.

