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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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“Εντός Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για
την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας της Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» “

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» αναμένεται εντός Φεβρουαρίου να
ενεργοποιήσει την διαδικασία επιλογής των δημοτών του Δήμων Πατρέων και Καλαβρύτων
που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη παρέμβαση «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ».

Η Α.Σ. αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και συγκροτείται από τους παρακάτω
φορείς:

 Συντονιστής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝ.Α.Δ.Ε)

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ

 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ

 I FORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη:

 ανέργων με σκοπό την πρόσληψή τους από επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα
προγράμματα χρηματοδότησης νέων θέσεων απασχόλησης,

 ανέργων οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

 ειδικών κατηγοριών νέων επιστημόνων και αγροτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να
επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Οι ωφελούμενοι του σχεδίου θα έχουν τη δυνατότητα να:

 εξασφαλίσουν χρηματοδότηση (από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους) στα πρώτα /
νέα επιχειρηματικά τους βήματα

 ωριμάσουν σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας την
ιδέα τους για δημιουργία της δικής τους επιχείρηση ή της νέας επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας

 καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο και ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο για την
νέα τους επιχειρηματική δραστηριότητα

 δημιουργήσουν ένα πρώτο δίκτυο πελατών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο

 συνεργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ιδρύσουν νέες καινοτόμες (σε δομή και
περιεχόμενο) επιχειρήσεις στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας

 να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης
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Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα τεθεί σε
λειτουργία και ο διαδικτυακός τόπος της Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» www.sinepixiro.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης (τηλ.. 2610 226277, 210-6141802 e-mail: info@iforce.gr)

Γραφείου Τύπου

Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ»


