“ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”
Με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν, προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Διαρθρωτικής
Προσαρμογής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα, μέλη
Κλαδικών Φορέων να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον
Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει
ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.
Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής εστιάζουν σε τομείς όπως:
9 βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων,
9 βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
9 ενίσχυση της εξωστρέφειας,
9 ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας για την προστασία των
επιχειρήσεων και των απειλούμενων εργαζομένων,
9 βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου
ευέλικτης προσαρμογής,
9 αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων
για την επιτυχή εφαρμογή των σχεδίων διαρθρωτικών προσαρμογών.
Στους δικαιούχους του προγράμματος περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που:
9 Χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές
9 Απασχολούν από 1-49 άτομα.
9 Να έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.
9 Έχουν έδρα και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια.
9 Δεν έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύμφωνα με τον κανόνα de minimis σε
άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς ενισχύσεων.
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος
προγράμματος καλούνται να υλοποιήσουν τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:
1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής,
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή
προσωπικού κ.α.
2. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επενακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη
με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.
Το πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο και στις δαπάνες κατάρτισης προβλέπεται αμοιβή για
τους εργαζόμενους και αποζημίωση για την εταιρία.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την MASTER A.E.
τηλ. 210 2712534 / 210 2712588 / fax 210 2712755
e-mail: master41@masterkek.gr κα. Νάκου
master17@masterkek.gr κα. Γιαννάτου
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