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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10/12/2015
Α.Π. : 21703
Προς:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 5
T.K : 105507

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Α.Π. 7" με κωδικό MIS 372772 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ειδικός Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005),
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ
265/τ.Α’/23-12-2014), όπως ισχύει,
4. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση", όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ Ε.Υ.Σ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/τ.Β’/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ 1957/τ.Β’/09-09-2009),
28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/τ.Β’/19-07-2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/τ.Β’/13-02-2013)
Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,
6. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
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7. Τη με αρ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/τ.Β ?/27-05-2015) ΥΑ σχετικά με τη διάρθρωση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014,
8. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
9. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
10. Τη µε αρ. πρωτ. 34681/27-03-2013 (ΦΕΚ 178/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015) Απόφαση που αφορά στο «Διορισμό μετακλητού
Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού»,
11. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση
των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως αυτά ισχύουν,
12. Τη με αρ. πρωτ. 12524/17-08-2009 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με κωδ. 50, όπως ισχύει,
13. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 12629/31-07-2015 αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ" προς την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ,
14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –
ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
15. Το με αρ. 1534/04-08-2015 Υ.Σ. της Μονάδας Β2.3 καθώς και το από 08/12/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με τη
μείωση του π/υ των υποέργων,
16. Τη με αρ. Υ.Σ. 2329/10-12-2015 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της παρούσας
πράξης,

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Α.Π. 7" , στον Αξονα Προτεραιότητας "07 - Ενίσχυση της δια βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

372772
Ε2458

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ24580052
Πράξης:
ΣΑ:
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3. Δικαιούχος:
4. Κωδικός Δικαιούχου:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
30605077

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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Βασικός στόχος της πράξης είναι η δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων. Η συντονισμένη και διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας του
ανθρώπινου κεφαλαίου, σε σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και
του επιχειρείν, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω.
Ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο του ρόλου του ως κοινωνικού εταίρου, προβλέπεται να
υλοποιήσει ένα πλέγμα προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και δικτυώσεων Δια Βίου
Μάθησης, με σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Η Πράξη δομείται σε δύο κύρια Πεδία Παρέμβασης:
- Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (επιμόρφωση
και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών) σε θέματα εξωστρέφειας και καινοτομίας,
που συνοδεύονται και συμπληρώνονται από την ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών και
δικτυώσεων (διοργάνωση εργαστηρίων, συναντήσεων ενημέρωσης κ.λπ.).
- Τη φιλοξενία, αναδοχή, συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών Δια Βίου
Μάθησης σε άτομα που σχεδιάζουν την ίδρυση καινοτόμου επιχείρησης.
Αναλυτικότερα:
Πεδίο Παρέμβασης 1α: Εξωστρέφεια
Αντικείμενο της παρέμβασης για την Εξωστρέφεια αποτελεί η οργάνωση και
υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων (επιμόρφωση, συμβουλευτική υποστήριξη,
ανάπτυξη δικτυώσεων, κ.ά.) με στόχο την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που συμβάλλουν στην έναρξη ή/και τη βελτίωση του εξωστρεφούς
προσανατολισμού μιας επιχείρησης.
Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Παρέμβασης Δια Βίου Μάθησης σε θέματα
Εξωστρέφειας περιλαμβάνει:
- Την προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται
σε επιχειρηματίες και σε στελέχη επιχειρήσεων. Στόχο των προγραμμάτων αυτών
αποτελεί η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων προς τους
συμμετέχοντες, ώστε να είναι σε θέση να συντάξουν ένα «Σχέδιο Εξωστρεφούς
Προσανατολισμού» της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται. Το πρόγραμμα
επιμόρφωσης περιλαμβάνει ενδεικτικά, τις εξής ενότητες:
- Επιχειρηματικό προφίλ και χαρακτηριστικά των εξωστρεφών ελληνικών
επιχειρήσεων
- Δεξιότητες απαραίτητες για τη διάγνωση του υπάρχοντος βαθμού εξωστρέφειας της
επιχείρησης
- Απαιτήσεις για ένα εξωστρεφή προσανατολισμό της επιχείρησης (οργανωτικές
δομές, δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.)
- Οδηγό προσαρμογής της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού στις
απαιτήσεις ενός εξωστρεφούς προσανατολισμού.
- Βασικά βήματα για τη κατάστρωση ενός Σχεδίου εξωστρεφούς προσανατολισμού
της επιχείρησης.
- Τη συμβουλευτική υποστήριξη των συμμετεχόντων στα προγράμματα επιμόρφωσης
από εξειδικευμένους συμβούλους/εκπαιδευτές, μετά το πέρας των προγραμμάτων
επιμόρφωσης, στο χώρο εργασίας του συμμετέχοντα, και η οποία αφορά στην
προετοιμασία και κατάθεση του «Σχεδίου Εξωστρεφούς Προσανατολισμού» της
επιχείρησης. Η υποστήριξη παρέχεται για όλες τις φάσεις και τα βήματα που
προβλέπει ο οδηγός προσαρμογής και ολοκληρώνεται με την κατάθεση του Σχεδίου.
Ο σύμβουλος παρακολουθεί την εξέλιξη και παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια
εκπόνησης του Σχεδίου.
- Τη δημιουργία δικτυώσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν έμπειρα στελέχη
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εξωστρεφών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων,
εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες κ.ά. Σκοπός των δικτυώσεων είναι η προσφορά
συνεχούς υποστήριξης προς τους συμμετέχοντες στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα,
κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης Πράξης.
Οι δικτυώσεις θα αποτελέσουν ένα μόνιμο πλαίσιο αναφοράς σε θέματα
εξωστρέφειας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τον κοινωνικό εταίρο συντελώντας
στην εξασφάλιση διαρκούς ενημέρωσης και κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων για
δράσεις και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης σε θέματα εξωστρέφειας. Η
ενεργοποίηση των δικτυώσεων προβλέπεται μέσω της οργάνωσης και διενέργειας
εργαστηρίων (workshops), ημερίδων, ad hoc συναντήσεων, επισκέψεων κλπ.
Πεδίο Παρέμβασης 1β: Καινοτομία
Αντικείμενο της παρέμβασης γα την Καινοτομία αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση
ολοκληρωμένων προγραμμάτων (επιμόρφωση, συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη
δικτυώσεων, κ.ά.) με στόχο την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
βελτιώνουν:
• Την ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας στο πλαίσιο της
επιχείρησης,
• Την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου που απαιτείται για την ανάπτυξη της
καινοτομίας,
• Την ανάπτυξη συλλογικής ευφυΐας και την ανταλλαγή γνώσεων με το εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Παρέμβασης Δια Βίου Μάθησης σε θέματα
Καινοτομίας περιλαμβάνει:
- Την προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται
σε επιχειρηματίες και σε στελέχη επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της
στρατηγικής για την καινοτομία στις επιχειρήσεις τους. Στόχο των προγραμμάτων
αυτών αποτελεί η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων προς τους
συμμετέχοντες, ώστε να είναι σε θέση να συντάξουν ένα «Σχέδιο Καινοτομίας» για την
επιχείρηση στην οποία απασχολούνται. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει
ενδεικτικά, τις εξής ενότητες:
• Διάγνωση δυναμικού καινοτομίας επιχειρήσεων
• Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη ενός συστήματος καινοτομίας στις επιχειρήσεις (απαραίτητες
προϋποθέσεις για καινοτομική λειτουργία)
• Οδηγό προσαρμογής και βασικά βήματα για την κατάστρωση ενός Σχεδίου
Καινοτομίας.
- Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των συμμετεχόντων στα προγράμματα
επιμόρφωσης από εξειδικευμένους συμβούλους/εκπαιδευτές, μετά το πέρας των
προγραμμάτων επιμόρφωσης, στο χώρο εργασίας του συμμετέχοντα και η οποία
αφορά στην προετοιμασία και κατάθεση του «Σχεδίου Καινοτομίας» της επιχείρησης.
Η υποστήριξη παρέχεται για όλες τις φάσεις και τα βήματα που προβλέπει ο οδηγός
προσαρμογής και ολοκληρώνεται με την κατάθεση του Σχεδίου. Ο σύμβουλος
παρακολουθεί την εξέλιξη και παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια εκπόνησης του Σχεδίου.
- Τη δημιουργία δικτυώσεων όπου θα συμμετέχουν έμπειρα στελέχη καινοτόμων
επιχειρήσεων, εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων, εξειδικευμένοι
εμπειρογνώμονες κ.ά. Σκοπός των δικτυώσεων είναι η προσφορά συνεχούς
υποστήριξης προς τους συμμετέχοντες στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα, κατά τη
διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης Πράξης.
Οι δικτυώσεις θα αποτελέσουν ένα μόνιμο πλαίσιο αναφοράς σε θέματα Καινοτομίας
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τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τον κοινωνικό εταίρο (ΣΕΒ) συντελώντας στην
εξασφάλιση διαρκούς ενημέρωσης και κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων για δράσεις
και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης σε θέματα Καινοτομίας. Η ενεργοποίηση των
δικτυώσεων προβλέπεται μέσω της οργάνωσης και διενέργειας εργαστηρίων
(workshops), ημερίδων, ad hoc συναντήσεων, επισκέψεων κ.λπ.
Πεδίο Παρέμβασης 2: Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Φιλοξενία, Αναδοχή και
Συμβουλευτική Υποστήριξη
Αντικείμενο της παρέμβασης αποτελεί η φιλοξενία, αναδοχή, συμβουλευτική
υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης σε άτομα που σχεδιάζουν την
ίδρυση καινοτόμου επιχείρησης. Ομάδα – στόχο δηλαδή, αποτελούν όσοι
αντιμετωπίζουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία ως ενδεχόμενη προοπτική
επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή/και που σχεδιάζουν την επιχειρηματική αξιοποίηση
του επιστημονικού - ερευνητικού έργου που έχουν παράγει στο πλαίσιο των σπουδών
τους.
Η παρέμβαση αναπτύσσεται σε τρία διακριτά αλλά διασυνδεδεμένα και
επικοινωνούντα επίπεδα:
1. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας σε άτομα που σχεδιάζουν την ίδρυση καινοτόμων
επιχειρήσεων
2. Παροχή υπηρεσιών αναδοχής σε άτομα που σχεδιάζουν την ίδρυση καινοτόμων
επιχειρήσεων (υποστήριξη και παρακολούθηση από δίκτυο έμπειρων αναδόχων –
στελεχών επιχειρήσεων)
3. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης από
συνεργαζόμενους φορείς.
Η υποστήριξη που παρέχεται καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές:
- προκαταρκτικές ανάγκες (πριν την τυπική ίδρυση της επιχείρησης) των νέων
υποψήφιων επιχειρηματιών που αφορούν σε τεχνικά και γνωσιακά θέματα, όπως:
• οργάνωση χώρων γραφείου με ελάχιστο κοινό εξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακή
υποδομή για τη φιλοξενία (οι φιλοξενούμενοι θα προσέρχονται με δικό τους
εξοπλισμό)
• ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρηματικών βάσεων δεδομένων
• ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών παρακολούθησης αγοράς και των τεχνολογικών
εξελίξεων
• ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών δικτύωσης και διασύνδεσης με ερευνητικά
κέντρα
- παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και αναδοχής:
• επιλογή και συγκρότηση ενός δικτύου «mentors» και «coachers» από έμπειρα
στελέχη επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών coaching, mentoring και networking
που θα αφορά θέματα, όπως:
o αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων
o παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων
o δικτύωση με σημεία της αγοράς
o υπηρεσίες τεχνολογικής βελτίωσης
- παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, όπως:
• επιμόρφωση
• συμβουλευτική μεταφορά τεχνογνωσίας
• πραγματοποίηση ερευνών αγοράς
• παροχή υλικών
• αγορά υπηρεσιών
• ενέργειες προβολής και επικοινωνίας
• ενοικίαση ειδικού εξοπλισμού
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• συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό κ.λπ.
Στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνεται, επίσης, σειρά υποστηρικτικών δράσεων
όπως παραγωγή ή/και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία ψηφιακής
βιβλιοθήκης, εκπόνηση σχεδίων δράσης, ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας,
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, κ.ά.
6. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων
στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειμένου.
Βασικά παραδοτέα:
- Για κάθε Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, παραδοτέο θα είναι ο φάκελος του
προγράμματος (αναλυτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ωρολόγιο πρόγραμμα,
συνοδευτικά εκπαιδευτικά υλικά, κατάλογος εκπαιδευτών, δελτία παρουσιών
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, έντυπα και εκθέσεις υλοποίησης και
παρακολούθησης, πρακτικά αξιολόγησης και επιλογής εκπαιδευτών και
εκπαιδευομένων, πρακτικά παραλαβής παραδοτέων κλπ).
- Δράσεις φιλοξενίας και αναδοχής νέων επιχειρηματιών (προγράμματα επιμόρφωσης,
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, κ.ά.)
- Εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης (ενδιάμεσες – τελική)
- Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας
- Δράσεις δικτύωσης
- Σχέδια Δράσης για την Εξωστρέφεια, την Καινοτομία, την καινοτόμο νεανική
επιχειρηματικότητα
- Δικτυακή πύλη
- Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Η σαφής και ακριβής περιγραφή όλων των παραδοτέων θα καθοριστεί κατά την
προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με ίδια μέσα καθώς και την προέγκριση των
συμβάσεων για τα υποέργα που υλοποιούνται με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο.
7. Δείκτες Εκροών

Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός

405.00

Αριθμός

405.00

6700

Αριθμός συμμετοχών ατόμων σε προγράμματα διά βίου
εκπαίδευσης
6711
Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης)
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 44 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
810,000.00
996,000.46
186,000.46
Σύνολο (1)
996,000.46
996,000.46
ΣΥΝΟΛΑ
996,000.46
996,000.46
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 996,000.46 Ευρώ
Βάσει
Παραστατικων

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 996,000.46 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 996,000.46 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε2458

Φορέας ΣΑ:

1010700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2012ΣΕ24580052
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 996,000.46 (ποσό
σε ευρώ).
Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 308,715.65 (ποσό σε ευρώ)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
παραμένουν σε ισχύ.
Ειδικός Γραμματέας

Ιωαννίδης Γεώργιος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
4. Μονάδα Β2.3
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