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Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Eργαζομένων»
Με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ώστε να µπορέσουν να προσαρµοστούν στις δύσκολες
οικονοµικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν, αναμένεται εντός του Ιουλίου η προκήρυξη Προγράμματος
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕ∆).
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων
Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων» και επιχειρεί την κατάρτιση του
προσωπικού σε διαθρωτικές αλλαγές, προκειμένου να επιτευχθεί η διατηρησιμότητα των θέσεων
εργασίας και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
Βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος, τα προτεινόμενα Σχέδια εστιάζουν στη(ν):
βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων
βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης
ενίσχυση της εξωστρέφειας
ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας για την προστασία των επιχειρήσεων
και των απειλούμενων εργαζομένων
βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων µέσω της ανάπτυξης µηχανισµών και
δοµών ευέλικτης προσαρµογής
αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων για την
επιτυχή εφαρµογή των σχεδίων διαρθρωτικών προσαρµογών
Στους Δικαιούχους του Προγράμματος περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που:
Έχουν ιδρυθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008
Απασχολούν πάνω από 50 άτοµα
∆εν ήταν προβληµατικές την 1η Ιουλίου 2008
Έχουν έδρα και λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος
καλούνται να υλοποιήσουν τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού,
και
2. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού
Το Πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο και στις δαπάνες κατάρτισης προβλέπεται μικρή αμοιβή για τους
καταρτιζόμενους και αποζημίωση για την εταιρεία.
Επισημαίνεται επίσης ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να
οδηγεί το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ελήφθησαν κατά την περίοδο 1
Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 σε επίπεδο υψηλότερο του ορίου των 500.000 ευρώ (κανόνας
De minimis). Το πoσό αυτό αποτελεί ουσιαστικά και το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού των
κατατιθέμενων προτάσεων.
Έχοντας ως ισχυρή βάση το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, προσφέρεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να
προχωρήσουν σε ουσιαστική αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δομών και διαδικασιών και να
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διασφαλίσουν έτσι τη μελλοντική τους βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις που θέτει το
παρόν δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία στους
τομείς της Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων, κατάρτισης Επιχειρηματικών Σχεδίων, σχεδιασμό Στρατηγικών
Marketing και Πωλήσεων, ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας.
Παράλληλα. έχει αναπτύξει με τους συνεργάτες της εξειδικευμένα προϊόντα (A.P.I.S. - Advanced Profit
Improvement System, Strategic Option Analysis – Ανάλυση Στρατηγικών Εναλλακτικών, Quick Turnaround
Diagnostic – Διαγνωστικό Γρήγορης Αναδιάρθρωσης) που ανταποκρίνονται πλήρως στη φιλοσοφία και
ενσωματώνουν τους στόχους του Προγράμματος.
Τα παραπάνω συνθέτουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, που της επιτρέπει να υποστηρίξει
κάθε επιχείρηση, τόσο στο σχεδιασμό και την υποβολή Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, όσο και στην
υλοποίησή τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των τελικών εκροών. Συζητήσεις και σχόλια για
το θέμα μπορείτε να βρείτε στο http://www.vc-event.gr/atlantisforum/viewtopic.php?f=12&t=49
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