Τηο ηέζζεξηο λέεο δξάζεηο νη νπνίεο αθνξνύλ ην λέν ΔΣΠΑ ηεο πεξηόδνπ 2014-2020 αλαθνίλσζε ην
ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. Πξόθεηηαη γηα πξνδεκνζηεύζεηο δξάζεσλ νη νπνίεο αθνξνύλ ην λέν ΔΣΠΑ θαη ε
πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη κε ηε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθώλ
πξνζθιήζεσλ θαη ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ δύν κήλεο. Ωο έλαξμε επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο, ελώ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πξόγξακκα, νη δπλεηηθνί
δηθαηνύρνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνο αμηνιόγεζε αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα
θαζνξηζηεί ζηελ πξόζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γπλεηηθνί δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη παξαθάησ:
1) Άλεργοη ή ασηοαπαζτοιούκελοη πηστηούτοη
Πηπρηνύρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηελ 1.1.1991 θαη είλαη άλεξγνη
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή θπζηθά πξόζσπα πηπρηνύρνη
ηξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηελ 1.1.1991, αζθνύλ ζπλαθή κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δελ έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο.
2) Νεοθσείς επητεηρήζεης
Ωθεινύκελνη θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηελ 1.1.1991 ή ελώζεηο απηώλ, ηα νπνία είλαη άλεξγνη
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή αζθνύλ επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηόηεηα θαη δελ έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο.
3) Τοσρηζηηθές επητεηρήζεης
Υθηζηάκελεο (έρνπλ ζπζηαζεί έσο ηελ 31/12/2013) πνιύ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
πνπ απαζρνινύλ θαηά κέζν όξν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ κηα (1) ΔΜΔ κηζζσηήο εξγαζίαο.
4) Μηθρές – σθηζηάκελες επητεηρήζεης
Υθηζηάκελεο (έρνπλ ζπζηαζεί έσο ηελ 31/12/2013) κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο 8 ζηξαηεγηθνύο ηνκείο ηνπ ΔΠΑλΔΚ.
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• Αγξνδηαηξνθή / Βηνκεραλία Τξνθίκσλ
• Πνιηηηζηηθέο θαη Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο (ΠΓΒ)
• Υιηθά / Καηαζθεπέο
• Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα
• Δλέξγεηα
• Πεξηβάιινλ
• Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο ΤΠΔ
• Υγεία
Η Financelab, επαλδξσκέλε κε έκπεηξα ζηειέρε, πηπρηνύρνπο νηθνλνκνιόγνπο ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (PhD), κε εμεηδίθεπζε (MSc) ζηελ Διεγθηηθή θαη ηε Λνγηζηηθή, ζαο παξέρεη
ποιύηηκες ζσκβοσιές, ζωζηή θαζοδήγεζε θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεροθορίες, έηζη ώζηε λα ππνβάιεηε
κε επηηπρία ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζαο.
Δηδηθόηεξα:
 Σας αλαιύοσκε ηης προϋποζέζεης ζσκκεηοτής
 Σας ελεκερώλοσκε γηα ηα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά
 Σας εηοηκάδοσκε κηα οιοθιερωκέλε θαη έηοηκε προς σποβοιή πρόηαζε
 Σας ελεκερώλοσκε γηα ηης σποτρεώζεης ηωλ δηθαηούτωλ ζηελ περίπηωζε έγθρηζες ηες αίηεζες
τρεκαηοδόηεζες
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε καδί καο:
Τειεθσληθά ζην 2310 566.777
Με θαμ ζην 2310 566.888
Ηιεθηξνληθά ζην info@financelab-gr.eu ή www.financelab-gr.eu
ή επηζθεθζείηε ηα γξαθεία καο ζηελ Ερκού 1, 54625, Θεζζαιολίθε

Γηαηί πηζηεύοσκε ζηελ επηθοηλωλία, ηελ εκπηζηοζύλε θαη ηελ αρκοληθή
ζσλεργαζία.
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