Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων
Promotion and internationalization of local products

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη Υλοποίησης της Πράξης

«Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με
κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της
εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας»
Η Πράξη «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση
της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας» θέτει
στο επίκεντρο την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της
απασχόλησης.
Σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν:
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών που
κατοικούν στην Αχαΐα.
Νέοι επιστήμονες – πτυχιούχοι ΑΕΙ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις και κατοικούν στην Αχαΐα.
Η Πράξη περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πρόγραμμα δράσεων:
Κατάρτισης: Πρόκειται να υλοποιηθούν τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα
κατάρτισης συνολικής διάρκειας 70 ωρών στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Α)
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις τοπικές επιχειρήσεις – Ηλεκτρονικό εμπόριο, Β)
Εξαγωγικό marketing και διαδικασίες εξαγωγών.
Επιμόρφωσης: Θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια τα στις ακόλουθες
θεματικές ενότητες: Α) Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, Β)
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
Δικτύωσης: Έχουν προγραμματιστεί θεματικές εκδηλώσεις και εργαστήρια,
επισκέψεις μελέτης σε επιχειρήσεις, fam trip, κ.α.
Συμβουλευτικής υποστήριξης: Θα πραγματοποιηθεί εξατομικευμένη ενημέρωση
και υποστήριξη κάθε ωφελούμενου για θέματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας,
ανάπτυξης εργασιακών σχέσεων, ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης, κ.α.
Τα παραπάνω στοχεύουνστην προετοιμασία των ανέργων και των Νέων
Επιστημόνων με τα κατάλληλα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Επιμέρους δράσεις έχουν σχεδιαστεί και για τους τοπικούς επιχειρηματίες.
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Η θεματική κατεύθυνση της Πράξης αναφέρεται αποκλειστικά στις μεθόδους ανάπτυξης
εξωστρέφειας, την είσοδο σε νέες αγορές, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων.
Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Προώθηση και
διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για
την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Στη Σύμπραξη, που συστάθηκε αποκλειστικά για την υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης
της απασχόλησης, συμμετέχουν οι φορείς:
Data Research & Consulting - Α.Ε. Μελετών και Συμβούλων (συντονιστής εταίρος)
Επιμελητήριο Αχαΐας
Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.Π.Α.) Α.Ε.
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (Σ.Β.Π.&Δ.Ε.)
Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας (Σ.Τ.Ε.Δ.Ε.)
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTEAM A.E.
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΑΦΝΗ
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τον οδηγό ενημέρωσης, τις αναλυτικές
προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση συμμετοχής από το Γραφείο Ενημέρωσης της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα), τηλ.
2610- 277779, καθημερινά 10.00 – 13.00. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως και
30-11-2013.
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