ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η επιχείρηση ωφελείται τουλάχιστον το 50% του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού – Δεν υπάρχει ιδία συμμετοχή

Στην Πρόσκληση Α’ θα κληθούν οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και
να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα
οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (149 ατόμων), που θα εκδηλώσουν

ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση

Β΄.
Στην Πρόσκληση Β’ θα κληθούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέλη των
προαναφερθέντων 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.
Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα θα συμμετέχουν μέσω του Κλαδικού
τους Φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι επιχειρήσεις με προσωπικό 20-49 άτομα θα
έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε
αυτοτελώς με την Πρόσκληση Γ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Κλαδικές-Τοπικές Δευτεροβάθμιες Ενώσεις Εργοδοτών (Ομοσπονδίες) που είναι
μέλη των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ).
β) Πρωτοβάθμιες ενώσεις εργοδοτών (Μέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρμοδιότητάς
τους, Πρωτοβάθμιοι Εμπορικοί Σύλλογοι (Μέλη ομοσπονδιών της ΕΣΕΕ) και
Πρωτοβάθμια Σωματεία (Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ) για πόλεις άνω των 60.000 κατοίκων.
γ) Κλαδικές Ενώσεις Εργοδοτών Πανελλαδικής Εμβέλειας

που δεν είναι μέλη των

παραπάνω Φορέων.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.

Υπηρεσίες Συμβούλων

2.

Διαχειριστικά Έξοδα Κλαδικού Συλλογικού Φορέα και έξοδα πληροφόρησης

και δημοσιότητας
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης του Κλαδικού Συλλογικού Φορέα δεν θα
πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 80.000 ευρώ.
Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό καθορίζεται έως του ποσού των 500 ευρώ ανά επιχείρηση
συν 100 ευρώ ανά καταρτιζόμενο (500€/επιχείρηση + 100€/εργαζόμενο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’
Δικαίωμα συμμετοχής

στην παρούσα πρόσκληση Β’ έχουν οι επιχειρήσεις, που

απασχολούν 1-49 εργαζόμενους (και δοθέντος ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την
οικονομική

κρίση)

θα

εφαρμόσουν

αλλαγές

και

μέτρα

αναδιάρθρωσης

και

προσαρμογής.
Ωφελούμενοι είναι αφενός οι Επιχειρήσεις (1-49 άτομα)

είτε μέσω της

αναβάθμισης των προσόντων του εργατικού δυναμικού τους είτε μέσω της παροχής
συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσής τους
και αφετέρου οι εργαζόμενοί τους, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν
περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε σε μερική απασχόληση.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

A.

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες,

οι

οποίες

περιλαμβάνουν

υπηρεσίες

συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για
θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
B.

Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού,

κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το

όφελος

για

επιχορηγούμενου

την

επιχείρηση

είναι

τουλάχιστον

Το

πρόγραμμα

προϋπολογισμού.

το

50%

είναι

του

100%

επιδοτούμενο (δεν υπάρχει δηλαδή ιδία συμμετοχή)
Ενδεικτικά για επιχείρηση που θα εκπαιδεύσει 10 άτομα (για πρόγραμμα 300
ωρών) η συνολική επιχορήγηση της κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των
39000€.
Η

επιδότηση

διαφοροποιείται

αναλογικά

για

περισσότερους

ή

λιγότερους

καταρτιζομένους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση Γ΄ έχουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν
από είκοσι έως σαράντα εννέα άτομα , οποιασδήποτε νομικής μορφής. Ειδικότερα

το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις Επιχειρήσεις 20-49
ατόμων, που δεν έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του
Κλαδικού τους Φορέα και υποβάλλουν το Σχέδιο αυτοτελώς.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

A. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες
συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην
επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
( Η αμοιβή του Συμβούλου προσαρμογής ανέρχεται μέχρι το ποσό
των 25.000€)
B. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού,
κατάρτιση
συνδυασμένη με εργασία

ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση

(Ενδεικτικά για πρόγραμμα κατάρτισης 300 ωρών και για 20
καταρτιζομένους

η

συνολική

επιχορήγηση

της

κατάρτισης

ανέρχεται στο ποσό των 78.000€)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το

όφελος

για

επιχορηγούμενου

την

επιχείρηση

είναι

τουλάχιστον

Το

πρόγραμμα

προϋπολογισμού.

το

50%

είναι

του

100%

επιδοτούμενο (δεν υπάρχει δηλαδή ιδία συμμετοχή).
Η

επιδότηση

διαφοροποιείται

αναλογικά

για

περισσότερους

ή

λιγότερους

καταρτιζομένους.

Η δράση «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» θα προκηρυχτεί εντός των ημερών και αναμένεται πολύ γρήγορα
να καλυφθεί ο προϋπολογισμός γι΄ αυτό σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε άμεσα το
ενδιαφέρον σας για τη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας .

