ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, συμμετέχει στο Πρόγραμμα
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49
ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄, της
Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, με την Εκπόνηση και Εφαρμογή Κλαδικού
Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων. Η Πρόσκληση Α΄
αφορά κλαδικό σχέδιο που υποβάλλεται από το Σύλλογο.
Στα πλαίσια του ανωτέρω κλαδικού σχεδίου και εντός της αντίστοιχης
Πρόσκλησης Β΄, καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Στην παρούσα φάση ο Σύλλογος ξεκίνησε τη διαδικασία ομαδοποίησης των
επιχειρήσεων και την προετοιμασία για την αντίστοιχη υποβολή κλαδικού
σχεδίου που θα περιλαμβάνει οριζόντιες και εξατομικευμένες δράσεις για κάθε
επιχείρηση καθώς και δράσεις κατάρτισης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο παρόν Σχέδιο έχουν οι επιχειρήσεις-μέλη του
Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων , που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α1. Συγκεντρώνουν 1-49 ετήσιες μονάδες εργασίας.
Α2. Βρίσκονται εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται στην ελληνική
Επικράτεια.
Α3. Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2008
Α4. Η επιχείρηση δεν έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης
σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (200.000€) σε άλλες Προκηρύξεις που
υπάγονται σε καθεστώς ενισχύσεων.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά τα
ακόλουθα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Έναρξη επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την
αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
2. Αντίγραφα Α.Π.Δ. ΙΚΑ για το έτος 2010
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ από ΙΚΑ και ΤΕΒΕ
4. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
5. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ
6. Υπεύθυνες δηλώσεις (θα σας δοθούν)

Η κάθε επιχείρηση-μέλος του Συλλόγου μπορεί να ωφεληθεί μέσω του
Προγράμματος στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν εργοδότες και
εργαζόμενοι με:
- Τη δωρεάν παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών για
θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή ανθρώπινου δυναμικού από
εξειδικευμένους συμβούλους.
- Την συμμετοχή των αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα
κατάρτισης επιδοτούμενα.
- Την συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης σε προγράμματα
κατάρτισης επιδοτούμενα.
- Οικονομικά οφέλη από την πρακτική άσκηση των εργαζομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον
Σύλλογο Τρικάλων, Σωκράτους 23 και στο 24310 76334.
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