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Αντικείµενο του έργου

Η υποστήριξη 165 ανέργων από επιλεγµένες οµάδες στόχου, µε σκοπό
την προετοιµασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
µέσω:
απασχόλησης σε θέσεις µισθωτής εργασίας
απασχόλησης σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
αυτο - απασχόλησης / ίδρυσης επιχείρησης
ίδρυσης κοινωνικής επιχείρησης
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Στόχος του έργου

Να συµβάλλει στην αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς της µεταποίησης και των
υπηρεσιών που τη στηρίζουν, µε σκοπό την καταπολέµηση της
ανεργίας σε σχετικά επαγγέλµατα υψηλής εξειδίκευσης σε ειδικότητες
όπως:
−η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων,
−η ανάπτυξη καινοτοµίας στην παραγωγή κι εµπορία προϊόντων και
υπηρεσιών,
−η «πράσινη» οικονοµία,
−ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών,
−η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics κλπ.
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Οµάδες στόχου
Άνεργοι στον τοµέα της µεταποίησης µε έµφαση σε εκείνους που
ανήκουν στις εξής οµάδες στόχου:
Άνεργοι έως 25 ετών, απόφοιτοι ανώτατων ή τεχνολογικών
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οι οποίοι είναι νεοεισερχόµενοι στην αγορά
εργασίας
Άνεργες γυναίκες µε υψηλή εξειδίκευση στους τοµείς παρέµβασης
Άνεργοι άνω των 45 ετών, υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι έχασαν τη
δουλειά τους λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονοµία
Νέοι επιστήµονες, όπως για παράδειγµα µηχανικοί, τεχνολόγοι κλπ.
Οι ωφελούµενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Να είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. µε
δελτίο ανεργίας σε ισχύ
Να ανήκουν σε µία από τις τέσσερις οµάδες στόχου
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Στόχοι απασχόλησης του έργου

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 165 άτοµα, εκ των οποίων 10 νέοι
επιστήµονες
Αυτοαπασχόληση – Μικροεπιχειρηµατικότητα: 45 ωφελούµενοι
Ετεροαπασχόληση: 60 ωφελούµενοι
Σύναψη Συµβάσεων Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας: 35
ωφελούµενοι
Σύσταση 4 Κοινωνικών Επιχειρήσεων: 25 ωφελούµενοι
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∆ράσεις του έργου
Οι δράσεις του έργου εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Μελέτες
Ενηµέρωση- Ευαισθητοποίηση
∆ικτύωση
Συµβουλευτική- Πληροφόρηση
Κατάρτιση
Συντονισµός- ∆ιαχείριση

Οι ∆ράσεις στις οποίες θα συµµετέχουν οι ωφελούµενοι στο πλαίσιο της
προετοιµασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανήκουν στις
κατηγορίες: Συµβουλευτική και Κατάρτιση / επιµόρφωση
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Πληροφόρηση – Συµβουλευτική - Υποστήριξη
∆ράση 21:
αναγκών

Συµβουλευτική επιλογής ωφελουµένων και διάγνωσης των

Εντοπισµός,

προσέγγιση, ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων ανέργων και
τελικά επιλογή των ωφελουµένων που θα ενταχθούν στο έργο.
Αναµένεται να ολοκληρωθεί αρχές Σεπτεµβρίου
Υλοποίηση 2 ατοµικών συνεδριών για τη διάγνωση των αναγκών κάθε
ωφελούµενου.
∆ράση 22: Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας για την ίδρυση νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων

∆ιενέργεια συµβουλευτικής στήριξης διάρκειας 10 ατοµικών
συνεδριών σε θέµατα επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της µεταποίησης,
για 45 ωφελούµενους του Σχεδίου που εκτιµάται ότι θα στραφούν στην
ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
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Πληροφόρηση – Συµβουλευτική - Υποστήριξη
∆ράση 23: Συµβουλευτική κοινωνικής επιχειρηµατικότητας για την ίδρυση
κοινωνικών επιχειρήσεων

∆ιενέργεια συµβουλευτικής στήριξης διάρκειας 10 ατοµικών
συνεδριών σε θέµατα κοινωνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας
στον τοµέα της µεταποίησης, για 25 ωφελούµενους του Σχεδίου που
εκτιµάται ότι θα στραφούν στην ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.ΕΠ.)
∆ράση 24:
Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων
επιχειρήσεων και µελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

ίδρυσης

Υποστήριξη 45 ωφελουµένων για να εκπονήσουν µε τη βοήθεια
εξειδικευµένων συµβούλων επιχειρησιακά σχέδια ίδρυσης επιχείρησης
και αντίστοιχες αιτήσεις για υπαγωγή σε κάποιον τρέχον πρόγραµµα
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας
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Πληροφόρηση – Συµβουλευτική - Υποστήριξη
∆ράση 25: Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων και µελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

Υποστήριξη 25 ωφελουµένων προκειµένου να εκπονήσουν µε τη
βοήθεια εξειδικευµένων συµβούλων επιχειρησιακά σχέδια ίδρυσης 4
κοινωνικών επιχειρήσεων (βάσει του Ν. 4019/2011) και αντίστοιχες
αιτήσεις για υπαγωγή σε κάποιον τρέχον πρόγραµµα ενίσχυσης της
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας (π.χ. Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας).
∆ράση 26: Συµβουλευτική υποστήριξης ωφελουµένων µετά την
πρόσληψή τους (60 άτοµα) ή την τοποθέτηση σε θέσεις απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας (35 άτοµα)

Παρακολούθηση (follow-up) 95 ωφελουµένων κατά την ένταξή τους
στην αγορά εργασίας είτε έχουν απορροφηθεί σε θέσεις µισθωτής
απασχόλησης είτε σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. Για την
παρακολούθηση του κάθε ωφελούµενου, θα διενεργηθούν ατοµικές
συνεδρίες συνολικής διάρκειας 4 συνεδριών.
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Κατάρτιση / επιµόρφωση
∆ράση 10: Πρόγραµµα κατάρτισης: Εξαγωγικό Marketing και
διαδικασίες διεθνούς εµπορίου ∆ιάρκεια 55 ώρες (44 ώρες θεωρία &11
ώρες πρακτική) 20 ωφελούµενοι
∆ράση 11: Πρόγραµµα κατάρτισης: Ανάπτυξη καινοτοµίας στην
παραγωγή διάθεση κι εµπορία προϊόντων/υπηρεσιών ∆ιάρκεια 55
ώρες (44 ώρες θεωρία &11 ώρες πρακτική) 25 ωφελούµενοι
∆ράση 12: Πρόγραµµα κατάρτισης: Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων
προϊόντων ή/και διαδικασιών στις µεταποιητικές επιχειρήσεις
∆ιάρκεια 55 ώρες (44 ώρες θεωρία &11 ώρες πρακτική) 25 ωφελούµενοι
∆ράση 13: Πρόγραµµα κατάρτισης: Εξειδίκευση σε θέµατα
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics σε µεταποιητικές
επιχειρήσεις ∆ιάρκεια 55 ώρες (44 ώρες θεωρία &11 ώρες πρακτική) 25
ωφελούµενοι
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Κατάρτιση / επιµόρφωση
∆ράση 14: Πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα καινοτόµου
επιχειρηµατικότητας 1 ∆ιάρκεια 55 ώρες (44 ώρες θεωρία &11 ώρες
πρακτική) 20 ωφελούµενοι
∆ράση 15: Πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα καινοτόµου
επιχειρηµατικότητας 2 ∆ιάρκεια 55 ώρες (44 ώρες θεωρία &11 ώρες
πρακτική) 25 ωφελούµενοι
∆ράση 16: Πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων για την
απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων στη λειτουργία κοινωνικών
επιχειρήσεων ∆ιάρκεια 55 ώρες (44 ώρες θεωρία &11 ώρες πρακτική)
25 ωφελούµενοι
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Κατάρτιση / επιµόρφωση
∆ράση 17: Συνοδευτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης για την
απόκτηση οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη ∆ιάρκεια 48
ώρες, 25 ωφελούµενοι
∆ράση 18: Συνοδευτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης για την
απόκτηση οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη ∆ιάρκεια 48
ώρες, 15 ωφελούµενοι
∆ράση 19: Συνοδευτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης για την
απόκτηση οριζόντιων προσόντων επιχειρηµατικότητας ∆ιάρκεια 48
ώρες, 10 ωφελούµενοι
∆ράση 20: Συνοδευτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης για την
απόκτηση οριζόντιων προσόντων κοινωνικής οικονοµίας ∆ιάρκεια
48 ώρες, 25 ωφελούµενοι
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Οφέλη που θα αποκοµίσουν οι ωφελούµενοι άνεργοι
Στο πλαίσιο της συµβουλευτικής, οι ωφελούµενοι άνεργοι:
 Θα ενηµερωθούν για τις εξελίξεις στο τοπικό οικονοµικό περιβάλλον στους
τοµείς της µεταποίησης
 Θα ενηµερωθούν για τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας της Π.Ε.
Θεσσαλονίκης
 Θα διαµορφώσουν, µε τη βοήθεια εξειδικευµένων εργασιακών συµβούλων,
ξεκάθαρους επαγγελµατικούς στόχους, λαµβάνοντας υπόψη: τις δεξιότητες &
τα προσόντα τους, τις προσωπικές επιδιώξεις τους, τις απαιτήσεις των τοπικών
επιχειρήσεων
 Θα δικτυωθούν µε φορείς και επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς
 Όσοι άνεργοι επιθυµούν να ιδρύσουν επιχείρηση ή να αυτοαπασχοληθούν, θα
ενηµερωθούν για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης, θα υποστηριχθούν για
την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αλλά και για το πρώτο στάδιο
λειτουργίας.
Στο πλαίσιο των προγραµµάτων κατάρτισης, οι ωφελούµενοι θα έχουν την ευκαιρία
να αποκτήσουν νέες γνώσεις και επαγγελµατικές δεξιότητες.
Στο πλαίσιο των προγραµµάτων επιµόρφωσης, οι ωφελούµενοι θα έχουν την
ευκαιρία να αποκτήσουν οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες.
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Συµπληρωµατικές ∆ράσεις
Το έργο περιλαµβάνει τις εξής συµπληρωµατικές δράσεις για την πιο
αποτελεσµατική προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας:
Εκπόνηση Μελετών για (i) την ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας (ii)
τη διερεύνηση της προσφοράς εργασίας και ανάδειξη ειδικοτήτων µε υψηλή
απορρόφηση στον τοµέα της µεταποίησης (iii) την ανάδειξη καλών
πρακτικών σε θέµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας σε καινοτόµους
τοµείς µεταποίησης (iv) στη διερεύνηση της ζήτησης υπηρεσιών κοινωνικής
οικονοµίας στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
∆ράσεις ∆ικτύωσης, οι οποίες περιλαµβάνουν: (i) δικτύωση µε άλλες ΑΣ
και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες, (ii) δικτύωσης µε οµάδα µεντόρων
µικροεπιχειρηµατικότητας,
(iii)
∆ιήµερο
καριέρας,
(iv) οριζόντιο
mainstreaming για τη διάχυση της πληροφορίας σχετικά µε καλές πρακτικές
από το έργο.
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Συµπληρωµατικές ∆ράσεις
Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης, οι οποίες περιλαµβάνουν:
(i) ανάπτυξη και διανοµή έντυπου & ηλεκτρονικού πληροφοριακού
υλικού, (ii) δηµοσιοποίηση του σχεδίου και των δράσεών του στα ΜΜΕ,
(iii) ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των οµάδων στόχου, (iv)
ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, (v) ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης
ενηµέρωσης, (vi) διοργάνωση διαγωνισµού Αριστείας και βράβευση
νέων επιχειρηµατικών ιδεών και (vii) δηµοσιοποίηση των
αποτελεσµάτων του έργου.
 Συµβουλευτικές - ∆ιαχειριστικές Υπηρεσίες που αφορούν στην
επίβλεψη και διαχείριση του σχεδίου
 ∆ράσεις Πληροφόρησης - Συµβουλευτικής – Υποστήριξης που
περιλαµβάνουν την προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου µε τοπικές
επιχειρήσεις µε στόχο την ανάπτυξη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ)
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Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός: 400.000,00 €
Η

Πράξη «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την
απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης» χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ∆ράσης
7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας
Παρέµβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
στην
Απασχόληση»
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το
οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.
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Μέλη Αναπτυξιακής Σύµπραξης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Συντονιστής Εταίρος)
Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος
Ειδικός
Λογαριασµός
Κονδυλίων
Έρευνας
Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Εταιρία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του
Πανεπιστήµιου Μακεδονίας
Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-∆ΕΘ
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης «ΕΝ∆ΥΣΗ»
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Καλή επιτυχία …
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ …
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