Ενημερωτική Ημερίδα για την Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης»
Αναλυτική παρουσίαση και κατανόηση της Δράσης
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014–2020, η οποία
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), και των επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει
για την αξιοποίηση του γνωστικού αντικειμένου των
σπουδών τους.

Σκοπός:
Στόχος της ημερίδας να:
 ενημερωθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για τις
δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η Δράση
 αναλυθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι
επιλέξιμες δαπάνες
 περιγραφούν και να κατανοηθούν τα απαραίτητα
βήματα και διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη
της χρηματοδότησης
Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν:
 Έξυπνες τακτικές για τον επιτυχή σχεδιασμό του
επιχειρηματικού σχεδίου
 Πρακτικές συμβουλές για το Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων
 Εφαρμοστικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
και της εθνικής νομοθεσίας που διέπουν την υλοποίηση
της Δράσης

Απευθύνεται:
Η ενημερωτική ημερίδα απευθύνεται σε Πτυχιούχους
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν την
ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού ή του ατομικού
επιχειρηματία κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης στη Δράση.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Ημέρα:
Ωρες:
Διάρκεια:
Πόλη:
Είσοδος:
Γλώσσα:
Κόστος:

16 Νοεμβρίου
18:30-20:30
2 ώρες
Αθήνα
Globaltraining/University of Nicosia
Ελληνική
€30 - Για άνεργους €15

Εισηγητές:
Φαίδων Ποπώφ
Ο Φαίδων Ποπώφ είναι οικονομολόγος με μεγάλη
επαγγελματική εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση στους
τομείς του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της
υποστηρικτικής συμβουλευτικής με εξειδίκευση στην
αξιοποίηση χρηματοδοτικών λύσεων και την υλοποίηση
επενδυτικών έργων.
Έχει διατελέσει ανώτερο στέλεχος Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης επιδοτούμενων Προγραμμάτων και έχει
εργασθεί επί σειρά ετών από θέση ευθύνης σε
επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παροχή
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών, καθώς και στον εμπορικό και κατασκευαστικό
κλάδο. Συμμετέχει ως εισηγητής σε ενημερωτικές ημερίδες
και σεμινάρια κατάρτισης για δυνητικούς δικαιούχους σε
επιδοτούμενα Προγράμματα, στελέχη Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων και Συλλογικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς
Φορείς.
Βιβή Χρονοπούλου
Η Βιβή Χρονοπούλου είναι οικονομολόγος με εξειδίκευση
στον τομέα της διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών
επιδοτούμενων προγραμμάτων, στο λειτουργικό
σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικασιών και στην αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό
τομέα, ως στέλεχος Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
επιδοτούμενων Προγραμμάτων και ελεγκτικής εταιρίας.
Έχει εργαστεί ως υπεύθυνη ελέγχου στον τομέα
κανονιστικής και λογιστικής συμμόρφωσης, ως επικεφαλής
Προγραμμάτων, ενώ παράλληλα έχει εμπειρία στην
εκπαίδευση οικονομικών ελεγκτών. Έχει συμμετέχει στο
σχεδιασμό και την παρακολούθηση πληθώρας
επιχειρησιακών και επενδυτικών έργων και συνεργάζεται
ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης με
εκπαιδευτικούς και συλλογικούς φορείς.

Contact Details:
For more information and/or registrations, Tel: 210-6722868
Email:info.gr@globaltraining.org

Fax:210-6729629

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενημερωτική Ημερίδα για τη Δράση
« Ενίσχυ ση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυ χιού χων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ σης»

16/11/2017
Ώ ρα

Διάρκεια

Περιγραφή

18:30-19:00

30 λεπτά

1. Παρουσίαση Δράσης
o Σκοπός και επιλέξιμοι δικαιούχοι Δράσης
o Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
o Επιλέξιμες δαπάνες
o Βαθμολογούμενα κριτήρια

19:00-19:30

30 λεπτά

2. Υποβολή και Ένταξη
o
o
o
o

Σχεδιασμός και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
Διαδικασία αξιολόγησης
Έγκριση επιχειρηματικών σχεδίων

19:30-19:45

15 λεπτά

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

19:45-20:00

15 λεπτά

3. Υλοποίηση έργου
o
o
o

20:00-20:30

30 λεπτά

Συνολική
Διάρκεια

2 ώρες

Υλοποίηση δαπανών και δυνατότητα λήψης προκαταβολών
Τροποποιήσεις έργου
Εκταμίευση επιχορήγησης

4. Ερωτήσεις Συζήτηση – Επίλυση αποριών
ΤΕΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περίοδος υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης: Από 8/11/2017 έως 13/12/2017

Η Έκπτωση για Ανέργους ισχύει με την επίδειξη οιουδήποτε αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο Ασφαλιστικού Φορέα) καθώς και πρόσφατη βεβαίωση
ανεργίας (που έχει ισχύ 30 ημέρες από την έκδοσή της) συνοδευόμενη από την ισχύουσα κάρτα ανεργίας, αμφοτέρων
εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ

Ειδικές Τιμές για Ανέργους

