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ΠΡΟΣ
Τις Εταιρείες Μέλη ΣΑΤΕ
1. Νοµού Αττικής
2. Νοµού Θεσσαλονίκης

Θέµα: Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την διαρθρωτική προσαρµογή των
εταιρειών µελών του ΣΑΤΕ – Επιδότηση του 100% της δαπάνης των
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις Εταιρείες Μέλη και των ∆ράσεων Κατάρτισης
των απασχολούµενων στις Εταιρείες Μέλη.

Αγαπητά Μέλη,
Ο ΣΑΤΕ πρόκειται να υποβάλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πρόταση
σύνταξης δύο κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρµογής, των επιχειρήσεων µελών του
ΣΑΤΕ στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Τα Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής εξειδικεύονται σε Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
(οι οποίες θα αφορούν θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας ή προσωπικού) και ∆ράσεις
Κατάρτισης του προσωπικού.
Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος θα συγχρηµατοδοτηθούν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Ο κλαδικός φορέας και οι επιχειρήσεις
του, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, επιδοτούνται (µετά από αξιολόγηση των
προτάσεών τους) ως ακολούθως:
•

Κάθε πρόταση του Κλαδικού Συλλογικού Φορέα µέχρι του ποσού των
80.000 €, το οποίο υπολογίζεται από τον αριθµό των επιχειρήσεων και των
εργαζοµένων σε αυτές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µετά από την έγκριση

•

Η κάθε επιχείρηση µέχρι το ποσό των 200.000 € το οποίο υπολογίζεται από τον
αριθµό των εργαζοµένων που παρακολουθούν τις δράσεις κατάρτισης, τις ώρες
κατάρτισης, την αµοιβή του συµβούλου και του ΚΕΚ και τις δαπάνες της επιχείρησης.

Κάθε εργαζόµενος αµείβεται µε 5 € ανά ώρα κατάρτισης. Τα προγράµµατα κατάρτισης
διαρκούν από 30 – 300 ώρες ανά σχέδιο κατάρτισης. Η διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε 26
µήνες.
Το πρόγραµµα είναι 100% επιδοτούµενο.
Αν δεν υπάρξει παράταση η τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των προτάσεων είναι η 15-42011.
Ο ΣΑΤΕ ανάθεσε µετά από διαγωνισµό στην ένωση επιχειρήσεων TEC ΑΕ και PLANNING ΑΕ
•

Τη σύνταξη των κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρµογής,

•

Την επικοινωνία και ενηµέρωση των επιχειρήσεων -µελών
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•

Την σύνταξη εξειδικευµένου σχεδίου διαρθρωτικής προσαρµογής για κάθε επιχείρηση
που το επιθυµεί και θα συµµετάσχει στο κλαδικό σχέδιο

•

Την σύνταξη επικαιροποιηµένου σχεδίου διαρθρωτικής προσαρµογής του κλαδικού
φορέα (µετά τη καταρχήν έγκριση του σχεδίου).

•

Τη υποβοήθηση στη έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών,
συµφώνων κλπ και των όποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών

•

Την υποβοήθηση στη υποβολή των σχεδίων

•

Την οµαδοποίηση των εργαζοµένων των επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε
προγράµµατα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής
Προσαρµογής του Κλαδικού Φορέα τους.

•

Την υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης και τη σύνταξη ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών
και ∆ελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην
Πρόσκληση Β.

εγγράφων,

Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µπορούν άµεσα
να δηλώσουν συµµετοχή στην Γραµµατεία της Συνέλευσης, συµπληρώνοντας την
επισυναπτόµενη δήλωση ή και στα Γραφεία του Συνδέσµου τις επόµενες ηµέρες.

Για την καλύτερη ενηµέρωσή σας επισυνάπτεται κατάσταση µε τα σηµαντικότερα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν οι εταιρείες, αφού επικοινωνήσουν µε την
εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών PLANNING ΑΕ - TEC AE, κ. Κούκου Κατερίνα, στα
τηλέφωνα 2103600420, fax 2103600429, e-mail katerina@tecgroup.gr.
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