«ΓΗΑΟΘΟΥΡΗΘΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΛΡΝΠ
ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ»
Eλδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ: ΝΑΔΓ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ: Σθνπφο ηεο ππαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πξφγξακκα, είλαη ε ππνζηήξημε ηεο
πξνζαξκνζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεωλ θαη ησλ εξγαδνκέλωλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
Ο άλσζη ζθνπφο αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κέζσ:
ηεο αλαβάζκηζεο ηωλ πξνζόληωλ-θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηωλ ζρεδίωλ
αλαδηάξζξωζεο ησλ επηρεηξήζεσλ
Βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ βηωζηκόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζρεδίνπ
αλαδηάξζξωζεο ηεο επηρείξεζεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνύινπο, ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ζηηο
δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.
ΔΛΑΟΜΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΞΑΓΥΓΖΠ:
Οη ππνςήθηεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ εκέξα
δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο (1-11-2010) θαη γηα 40 εκέξεο.
Πεκ: Θα επηιεγνύλ νη επηρεηξήζεηο κε ηελ θαιύηεξε βαζκνινγία θαη κέρξη εμαληιήζεωο ηνπ δηαηεζεηκέλνπ πνζνύ
ηωλ 60.000.000€.

ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ - :
Γηθαηνύρνη ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηρεηξήζεηο:
κε >50 άηνκα (θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο)
κε έλαξμε πξηλ ηελ 1-1-2008
πνπ δελ ήηαλ πξνβιεκαηηθέο ζηηο 1-7-2008
νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηελ 1/1/2008 έωο 31/12/2010 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο παξνχζαο) λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 500.000€.
Υθεινύκελνη είλαη νη εξγαδφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο, είηε είλαη πιήξνπο απαζρόιεζεο είηε έρνπλ πεξηέιζεη
ζε «εθ πεξηηξνπήο» εξγαζία, είηε είλαη ζε κεξηθή απαζρόιεζε κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνο
ρξεκαηνδφηεζε.
ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ:
ΓΔΛ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο:
Επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ
εκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ.104/2000 ηνπ Σπκβνπιίνπ.
Επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Επνρηθέο Επηρεηξήζεηο,

θξνληηζηήξηα,

εξγαζηήξηα ή θέληξα

ειεπζέξσλ ζπνπδψλ,

θαξκαθεία,

επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ.κ. – 6 π.κ.), θαζψο θαη
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ππεξεζίεο

καδηθνχ

ραξαθηήξα

(λπθηεξηλά
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δηαζθέδαζεο), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ζπλαθή απηψλ.
ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ:
Όιε ε Διιάδα
ΤΝΠ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ:
Τν Πξφγξακκα είλαη 100% επηδνηνύκελν θαη ζηηο δαπάλεο θαηάξηηζεο πξνβιέπεηαη κηθξή ακνηβή γηα ηνπο
θαηαξηηδφκελνπο θαη απνδεκίσζε γηα ηελ εηαηξεία.
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ:
Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ζε θάζε πξφγξακκα είλαη:
Α) Ππκβνπιεπηηθέο πεξεζίεο,
1. πεξεζίεο Ππκβνύινπ Ξξνζαξκνγήο:

ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπ «Πρεδίνπ Γηαξζξωηηθήο Ξξνζαξκνγήο» ηεο επηρείξεζεο :

Τν Σρέδην Πξνζαξκνγήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηωλ δξάζεωλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο ζρεηηθνύο κε
ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ιεηηνπξγηθνύο ηνκείο (Δλόηεηα 1, παξ. 1.1).
Τν ππνβαιιόκελν ζρέδην Πξνζαξκνγήο δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο θάζε επηρείξεζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο
ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λαμβάνονηαρ ςπόψη ηα απαιηούμενα ζηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ, ζα πξέπεη ενδεικηικά λα
πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελόηεηεο:

Σηνηρεία γηα ην είδνο, ην πξνθίι, ηνλ ηξόπν δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ή ην
ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν ππνβάιεη ην ζρέδην.
Αλάιπζε επηκέξνπο ζηνηρείωλ-δεηθηώλ πνπ ζπλεγνξνύλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν
πξόγξακκα θαη ηεθκεξηώλνπλ ην επηδηωθόκελν όθεινο από ηε ζπκκεηνρή απηή
Σρεδηαζκόο – Έλαξμε Έξγνπ Γηαξζξωηηθήο Πξνζαξκνγήο (ζπγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο, ζέζε ζηόρωλ, νξηζκόο
έθηαζεο Έξγνπ, επηινγή κεζνδνινγίαο, αλάπηπμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζρεδηαζκόο δηνίθεζεο - δηαρείξηζεο
αιιαγώλ, πξνεηνηκαζία νκάδαο εξγαζίαο).
Αμηνιόγεζε παξνύζαο θαηάζηαζεο (απνηύπωζε δηεξγαζηώλ, benchmarking, focus groups πειαηώλ, focus groups
εξγαδνκέλωλ, αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερλνινγίαο).
Σρεδηαζκόο Λύζεο (ζρεδηαζκόο δηεξγαζηώλ, αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο ηερλνινγίαο, νξγαλωηηθόο ζρεδηαζκόο,
ζρεδηαζκόο εξγαζίαο).
Αλάπηπμε Λύζεο (ιεπηνκεξήο νξηζκόο δηεξγαζηώλ, ζύληαμε απαηηήζεωλ & αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο, αλάπηπμε
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζρεδηαζκόο πινπνίεζεο, επηρεηξεζηαθό κεηαβαηηθό ζρέδην, πηιόηνη - δνθηκέο).
Υινπνίεζε (πηιόηνη επξύηεξεο θιίκαθαο θαη πινπνίεζε θαηά θάζε, ζπζηήκαηα κέηξεζεο, πιήξεο πινπνίεζε).
Σπλερήο Βειηίωζε (ζπλερήο βειηίωζε θαη κέηξεζε λέωλ δηεξγαζηώλ θαη ζπζηεκάηωλ).

ηελ επίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη ζχληαμε ησλ πεξηνδηθώλ εθζέζεωλ,
ηελ ηειηθή έθζεζεο – αλαθνξάο.
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2. Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ή πξνζσπηθνχ
θ.α.
Αλαδηνξγάλωζε, ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε θαη δηαθνξνπνίεζε πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ (ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ αλαζρεδηαζκό δηαδηθαζηώλ, ην ζρεδηαζκό θαη δηαθνξνπνίεζε πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ, ηελ εθαξκνγή
ζπζηεκάηωλ κέηξεζεο ηεο απόδνζεο, ην ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ,
ην ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ θ.α.) θαη έρνπλ ωο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο ηεο
εξγαζίαο,
Πξνβνιή θαη πξνώζεζε πξνϊόληωλ ή/θαη ππεξεζηώλ
Φξεκαηννηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο (παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεραληθήο, αλόξζωζεο
θαη δηαρείξηζεο ππνρξεώζεωλ -πξνζαλαηνιηζκόο ζηα πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο ηωλ επηρεηξήζεωλ - θαζώο θαη
ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπλερή ελεκέξωζε γηα επθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο, ζε πξνγξάκκαηα κείωζεο θόζηνπο)

Β) Γξάζεηο θαηάξηηζεο: θαηάξηηζε / επαλαθαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηάξηηζε ζπλδπαζκέλε κε εξγαζία
ή εθ πεξηηξνπήο εξγαζία θαη θαηάξηηζε
ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΝΟΝΗ:

Η ζεσξεηηθή θαηάξηηζε

πινπνηείηαη εθηφο σξψλ εξγαζίαο θαη ζηνπο σθεινχκελνπο θαηαβάιιεηαη

εθπαηδεπηηθφ επίδνκα 5€ αλά ώξα θαηάξηηζεο.
Όηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε πινπνηείηαη εληφο σξψλ εξγαζίαο θαη εληφο ηεο επηρείξεζεο ηφηε θαηαβάιιεηαη
ζηελ

επηρείξεζε

γηα

θάζε

θαηαξηηδόκελν

ην

Κ.Υ.Θ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο,

ζην

νπνίν

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλαινγία ηνπ σξνκηζζίνπ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ, ε ακνηβή ηεο επηρείξεζεο θαη
ηνπ ΘΔΘ.
Ο αξηζκφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ αλά ηκήκα δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο ησλ 25 θαη θαηψηεξνο ησλ 5
αλά ηκήκα.
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ:
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηα 60.000.000 € θαη κε σθεινχκελνπο πεξίπνπ
14.000 εξγαδφκελνπο επηρεηξήζεσλ φιεο ηεο ρψξαο.

Ξξόζθιεζε πξνγξάκκαηνο
Πρεηηθή Πειίδα ΝΑΔΓ
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