Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων
Promotion and internationalization of local products
Πράξη/ Έργο:
«Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το βλέμμα προς τα έξω
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ενημερωτικής ημερίδας με συμβολικό τίτλο
«Με το βλέμμα προς τα έξω» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013, στο
Επιμελητήριο Αχαΐας.
Την ημερίδα διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαΐας και εντάσσεται στο πλαίσιο
πληροφόρησης του κοινού για τις «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με
κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών
επιχειρήσεων της Αχαΐας» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία
«Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων». 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
Οι «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας» θέτουν
στο επίκεντρο την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης.
Περιλαμβάνουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα ενεργειών ενημέρωσης, κατάρτισης,
επιμόρφωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής και στοχεύουν στην προετοιμασία των
ανέργων με τα κατάλληλα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιμέρους
ενέργειες έχουν σχεδιαστεί και για τους τοπικούς επιχειρηματίες.
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Η θεματική κατεύθυνση του Έργου 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 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».
Στις δράσεις 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.
Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο κος Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο κος Νίκος Κοτσώνης Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ο κος Θεόδωρος Τσούμπελης,
Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης. Η κα Σοφία Καϊάφα, εκπρόσωπος του Συντονιστή Εταίρου – DATA RC,
πραγματοποίησε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων της Πράξης.
Στην ημερίδα, παρευρέθησαν ο κος Γιώργος Αγγελόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης
και Αγροτικής Οικονομίας καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της
ΠΔΕ. Με το πέρας των ομιλιών ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, όπου απαντήθηκαν
ερωτήσεις που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους και δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα ως προς τους
ανέργους.
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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