Ενημερωτικό
Δελτίο
Απρίλιος 2015, Τεύχος 2

Σε αυτό το τεύχος
Προγράμματα Απασχόλησης
Τα 4 νέα προγράμματα που ετοιμάζει
το Υπουργείο Εργασίας
Χρηματοδοτήσεις
Η «Αποστολή» επεκτείνει τις δράσεις
της στηρίζοντας αναπτυξιακά
αγροτικά προγράμματα στην Ελλάδα
Άρθρα
Τα εξαγώγιμα προϊόντα που στήριξαν
την Ελλάδα στην κρίση

Επικείμενες Εκδηλώσεις του έργου Trigger



Εκδήλωση ΣΕΒΕ την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 στις
16.30: «Start Ups: Όλα είναι μια ιδέα αλλά μια ιδέα
μπορεί να είναι όλα;»
Εκδήλωση ΚΕΠΑ την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 στις
16.00: «Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη
στον τομέα διαχείρισης των αστικών
απορριμμάτων»

Προηγούμενες Εκδηλώσεις του έργου Trigger





Εκδήλωση ΙΑΤΑΠ την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015:
«Σύγχρονες πρακτικές επιχειρηματικής
ανάπτυξης»
Εκδήλωση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης(πρώην ΥΜΑΘ)την Παρασκευή 27
Φεβρουαρίου 2015: «Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»
Εκδήλωση ΣΕΒΕ την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015:
«Τριπλός έλικας: Διαδραστικές σχέσεις και
συνεργασίες»

Τα 4 νέα προγράμματα που ετοιμάζει το
Υπουργείο Εργασίας
Σε τελική φάση βρίσκεται υλοποίηση μιας σειράς
προγραμμάτων
του
υπουργείου
Εργασίας
που
αναμένεται να δώσουν «ανάσα» σε χιλιάδες ανέργους.
Συγκεκριμένα:


Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας



Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης



Πρόγραμμα επιδότησης 7.000 ανέργων αποφοίτων
ΑΕΙ – ΤΕΙ



Επιταγή εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με
στόχο την απόκτηση εργασιακή εμπειρίας

Επισκεφτείτε τις Δομές:
Κεντρική Δομή Στήριξης της
Απασχόλησης και της
Επιχειρηματικότητας - Θεσσαλονίκη
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (πρ. Υπουργείο
Μακεδονίας και Θράκης) 4ος όροφος
Πληροφορίες: τηλ. 2310 379.295 & 2310
379.180
E-mail: info.trigger@mathra.gr
Περιφερειακή Δομή Στήριξης της
Απασχόλησης και της
Επιχειρηματικότητας – Γραφείο
Σερρών
Επιμελητήριο Σερρών (Π. Κωστοπούλου
2, Σέρρες)
Πληροφορίες: τηλ. 23210 99742- 3
Ε-mail: trigger.serres@gmail.com
Περιφερειακή Δομή Στήριξης της
Απασχόλησης και της
Επιχειρηματικότητας – Γραφείο
Δράμας
Επιμελητήριο Δράμας (Λ. Λαμπριανίδου
40, Δράμα), 2ος όροφος
Πληροφορίες: τηλ. 25210 22750 & 25210
55160
Ε-mail: trigger@dramanet.gr
Περιφερειακή Δομή Στήριξης της
Απασχόλησης και της
Επιχειρηματικότητας – Γραφείο
Αλεξανδρούπολης
Επιμελητήριο Έβρου (Λ. Δημοκρατίας
307, Αλεξανδρούπολη), 1ος όροφος
Πληροφορίες: τηλ. 25510 26223
Ε-mail: trigger.alexandroupoli@gmail.com

Ενεργά προγράμματα


Η «Αποστολή» επεκτείνει τις δράσεις της
στηρίζοντας αναπτυξιακά αγροτικά προγράμματα
στην Ελλάδα.

Νέο
πιλοτικό
αναπτυξιακό
πρόγραμμα
ενίσχυσης
συνεταιρισμών, ομάδων και συλλόγων αγροτών από τον
Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
«Αποστολή».
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση παραγωγικών
δραστηριοτήτων όπως διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης,
μηχανολογικού
εξοπλισμού,
μάρκετινγκ
κλπ.
χρηματοδοτώντας αναπτυξιακές δράσεις σε ποσοστό έως
100% με ανώτερο όριο χρηματοδότησης το ποσό των €10.000.
Η δράση αυτή ξεκινάει πιλοτικά στις περιφέρειες Ηπείρου,
Δυτικής-Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ανταποδοτικά θα ζητηθεί από τις ομάδες των παραγωγών που
θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα, να διαθέσουν το 10%
της αξίας της ενίσχυσης σε είδος από την παραγωγής τους, να
δοθεί ως δωρεά σε ένα τοπικό ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας. Με
τον τρόπο αυτό τα οφέλη της βοήθειας θα είναι διπλά τόσο για
τις ομάδες των παραγωγών όσο και για τις τοπικές κοινωνίες
και τα κοινωνικά ιδρύματα που λειτουργούν σε αυτές.


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 0184400-99

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2015
Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των
δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και
τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απευθύνει πρόσκληση
για συμμετοχή στον Διαγωνισμό για τα "Ευρωπαϊκά
Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2015", ο
οποίος προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, σε εθνικό
επίπεδο, είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.

…. και την σελίδα μας στο Facebook
The TRIGGER TRIGGER



Πληροφορίες: Στη σχετική ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

