ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΙΣΩΛΙΑ» - DEVELOPMENT COOPERATION “AETOLIA

Οι ομάδεσ ςτόχου τθσ Πράξθσ είναι οι άνεργοι, οι νζοι επιςτιμονεσ
και οι αγρότεσ, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τθν
ανοικτι πρόςκλθςθ 076601/1155/19 -03-2012. Οι κφριεσ ανάγκεσ των
ομάδων ςτόχου είναι θ ςυμβουλευτικι, θ πλθροφόρθςθ και θ
υποςτιριξθ, θ κατάρτιςθ και θ δικτφωςθ είτε για τθν ζνταξι τουσ ςτθν
αγορά εργαςίασ είτε για τθν ανάπτυξθ νζων και καινοτόμων
επιχειρθματικών πεδίων. Σε κάκε περίπτωςθ, οι ανάγκεσ των
ωφελοφμενων καλφπτονται ςτο πλαίςιο εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ
τόςο ωσ προσ τθν προςωπικότθτά τουσ όςο και ωσ προσ τουσ
επαγγελματικοφσ τουσ ςτόχουσ. Ο αριθμόσ των ωφελοφμενων του
ςχεδίου δράςησ ανζρχεται ςε 120 άτομα .

Η Πράξη περιλαμβάνει τισ ακόλουθεσ δράςεισ:
1. Μελζτθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ τοπικισ
αγοράσ εργαςίασ , μζςω τθσ οποίασ αναδεικνφονται
προβλιματα και αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ και τεκμθριώνεται το περιεχόμενο του ςχεδίου
δράςθσ
2. Συντονιςμόσ και διαχείριςθ τθσ Πράξθσ. Η δράςθ αφορά κάκ ε
ενζργεια λειτουργίασ τθσ Α.Σ. και ςυντονιςμοφ και διαχείριςθσ
τθσ Πράξθσ
3. Δθμοςιότθτα
ευαιςκθτοποίθςθ
ομάδων
ςτόχου,
ευαιςκθτοποίθςθ εργοδοτών, για τθν προβολι τθσ Πράξθσ, τθν
ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ – προςζλκυςθ των ομάδων
ςτόχου και τθσ τοπικισ επ ιχειρθματικισ κοινότθτασ, κακώσ και
για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων και τθ
διαςφάλιςθ ότι θ Πράξθ κα είναι ςυνεχώσ ςτθν επικαιρότθτα
4. Επιλογι – διάγνωςθ αναγκών ωφελοφμενων, για τθν επιλογι
των ωφελοφμενων και τθ διάγνωςθ των αναγκών τουσ, ώςτε ν α
ωφελθκοφν αποτελεςματικά από τισ δράςεισ τθσ Πράξθσ
5. Εκπόνθςθ μελετών, για τθν υποςτιριξθ τθσ Πράξθσ και κφρια
για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ eshops
6. Δικτφωςθ ςε τοπικό επίπεδο και θλεκτρονικι δικτφωςθ για τθ
ςυγκρότθςθ Δικτφου Προώκθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ, τθ
λειτουργία δικτφου επιχειριςεων, τθν υποςτιριξθ τθσ Πράξθσ

από φορείσ που δεν ςυμμετζχουν ςτθν Α.Σ. και τθν ανταλλαγι
τεχνογνωςίασ
7. Λειτουργία Δομισ Συμβουλευτικισ, Υποςτιριξθσ και Προώκθςθσ
τθσ
Απαςχόλθςθ,
για
τθν
ςυμβουλευτι κι
υποςτιριξθ
ωφελοφμενων και τθσ τοπικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ, τθ
ςφηευξθ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ και τθν υποςτιριξθ
τθσ δθμιουργίασ επιχειριςεων από ωφελοφμενουσ
8. Επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ ωφελοφμενων για τθ βελτίωςθ των
δεξιοτιτων τουσ και τθ ν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ
ςτθν αγορά εργαςίασ, κακώσ και για τθν δραςτθριοποίθςι τουσ
ςε νζα και καινοτόμα επιχειρθματικά πεδία
9. Υλοποίθςθ δράςεων διακρατικισ ςυνεργαςίασ για τθν
ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, τθν εξαγωγι νζων καινοτομικών
προςεγγίςεων, τθν οργανωμζνθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ
ςυνεργαςιών μεταξφ επιχειριςεων

Ο αριθμόσ των ωφελοφμενων τησ Πράξησ ανζρχεται ςε 120 άτομα , εκ
των οποίων 50 θα δημιουργήςουν νζα επιχείρηςη και 70 θα
τοποθετηθοφν ςε θζςεισ εργαςίασ. Στο πλαίςιο αυτό, προβλζπεται θ
δθμιουργία 3 κοινωνικών επιχειριςεων, ςτισ οποίεσ κα απαςχολθκοφν
20 άτομα, ενώ οι κζςεισ απαςχόλθςθσ που δθμιουργοφνται ςε
δυναμικοφσ κλάδουσ ανζρχονται ςε 75 . Ο αριθμόσ των ωφελοφμενων
γυναικών ανζρχεται ςε 50 και ο αριθμόσ των νζων (κάτω των 25
ετών) ανζρχεται ςε 50, ενώ 20 ωφελοφμενοι κα είναι άνδρεσ άνω των
25 ετών.

