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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΆΞΟΝΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 7:
Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε

ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΚΛΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠΑΝΑΓ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ

24/6/2011, ώξα 15:00

ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΤΑ 1.5131/νηθ.3.949/14.04.2011
(ΑΓΑ: 4ΑΓΝΛ-Ω / ΦΔΚ: 613Β/15-4-2011)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
(ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ,
ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Κ.ΛΠ.)
ΠΗΓΗ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

http://www.ypakp.gr/neaprogrammata/

ει.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ – ΟΦΔΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ

2

ΤΜΠΡΑΣΣΟΝΣΔ ΦΟΡΔΙ

2

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ

2

ΥΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

3

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

3

1

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ – ΟΦΔΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Το πρόγραμμα ζηοτεύει ηη δημιοσργία θέζεων απαζτόληζης ζε ηοπικό επίπεδο,
μέζω ηων οποίων ενιζτύεηαι η δράζη ηων θορέων μη κερδοζκοπικού ταρακηήρα και
ηασηότρονα παρέτονηαι σπηρεζίες κοινωθελούς ταρακηήρα ζηις περιοτές
παρέμβαζης.
Δηδηθόηεξα, ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία Φνξέσλ Με
Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα σο θνξέσλ απαζρόιεζεο κε ηνπο ζπκπξάηηνληεο θνξείο. Οη
σθεινύκελνη ηνπνζεηνύληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο από ηνπο ζπκπξάηηνληεο θνξείο πνπ έρνπλ
ζπλάςεη κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηθαηνύρνπο θνξείο απαζρόιεζεο.
ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο ν αλακελόκελνο αξηζκόο σθεινπκέλσλ από ην πξόγξακκα είλαη
2.950 θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο: ζην λνκό Ηξαθιείνπ 1.435, ζην λνκό Ρεζύκλνπ 402, ζην
λνκό Υαλίσλ 738 θαη ζην λνκό Λαζηζίνπ 375.
Οη άλεξγνη ζα απαζρνιεζνύλ ζε θνηλσληθνύο, πεξηβαιινληηθνύο, πνιηηηζηηθνύο (θνηλσθειείο)
ηνκείο. Γηα ηελ επηινγή ηνπο ηζρύνπλ ζπγθεθξηκέλα αληηθεηκεληθά θαη αδηάβιεηα θξηηήξηα.

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ
Φνξείο Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα, θάηνρνη Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηύπνπ Γ: σκαηεία,
Ιδξύκαηα, Δηαηξίεο Αζηηθνύ Γηθαίνπ, πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο ηνπο, Δπαγγεικαηηθέο Δλώζεηο, νη νπνίνη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη από ηελ Πξόζθιεζε θαη ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Δε σσμπεριλαμβάνονται οι υορείς στοσς οποίοσς σσμμετέτοσν με ποσοστό μεγαλύτερο τοσ
49% στην εταιρική σύνθεσή τοσς, ΟΤΑ, υορείς τοσ Δημοσίοσ και τοσ εσρύτεροσ Δημόσιοσ
τομέα.
ΤΜΠΡΑΣΣΟΝΣΔ ΦΟΡΔΙ



ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα
θάζε είδνπο λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ αλαπηύζζεη λνκίκσο
δξαζηεξηόηεηεο κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα, όπσο
πεξηγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθό ηνπο ή άιιν δηνηθεηηθό έγγξαθν
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ

Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή νκνγελείο ή κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ
δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα θαη είλαη:
1. άλεξγνη κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρύ
2. αγξόηεο, αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηνπλ ή δελ δηθαηνύληαη δειηίν αλεξγίαο θαη
έρνπλ αηνκηθό εηζόδεκα έσο 10.500,00 € ην νηθνλνκηθό έηνο 2010 (εηδηθή βεβαίσζε
ΟΑΔΓ).
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ΥΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ

ΤΜΠΡΑΣΣΟΝΣΑ
ΥΟΡΕΑ

(Διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ)

Σωμαςεία, Ιδούμαςα, Αρςικέπ
Μη Κεοδξρκξπικέπ Δςαιοείεπ,
Σσμδικαλιρςικέπ ξογαμώρειπ,
Δπαγγελμαςικέπ Οογαμώρειπ
(ρε κάθε πεοίπςωρη πξρξρςό
ρσμμεςξυήπ ΟΤΑ μικοόςεοξ
από 49%)

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΟΤΑ Α / Β ΒΑΘΜΟΥ
ΝΠΙΔ / ΝΠΔΔ με ρκξπό
ςημ σλξπξίηρη δοάρεωμ
κξιμωτελξύπ
υαοακςήοα

ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ:
1.
2.

Άμεογξι
Αρταλιρμέμξι ΟΓΑ με
υαμηλό ειρόδημα

5μημη
απαρυόληρη

ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
 έογα ρσμςήοηρηπ ή μικοά καςαρκεσαρςικά έογα
δημξρίωμ σπξδξμώμ – αθληςικώμ σπξδξμώμ
 έογα απξκαςάρςαρηπ ξικξρσρςημάςωμ και
ποξρςαρίαπ, διαυείοιρηπ και αμάδεινηπ ςηπ
βιξπξικιλόςηςαπ (π.υ. καθαοιρμόπ παοαλιώμ)
 αμάδεινη πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ
 απξκαςάρςαρη και βελςίωρη αρςικξύ και πεοιαρςικξύ
πεοιβάλλξμςξπ (π.υ. τσςεύρειπ ρε γειςξμίεπ)
 απξκαςάρςαρη Χώοωμ Αμενέλεγκςηπ Διάθερηπ
Απξβλήςωμ
 διαυείοιρη και ποξρςαρία σδάςιμωμ πόοωμ και δαρώμ
 ποξρωπικέπ κξιμωμικέπ σπηοερίεπ όπωπ κας’ ξίκξμ
τοξμςίδα ηλικιωμέμωμ, ΑμεΑ κ.λπ.
 κξιμωμικέπ δοάρειπ όπωπ κξιμωμικά παμςξπωλεία,
διάθερη υοηριμξπξιημέμξσ οξσυιρμξύ
 ενωρυξλικά ποξγοάμμαςα για μαθηςέπ
 ξδική αρτάλεια μαθηςώμ
 ρίςιρη ρε ξλξήμεοα ρυξλεία τςωυώμ πεοιξυώμ
 έκςακςεπ αμάγκεπ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ κ.λπ.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
Η ζπγρξεκαηνδνηνύκελε δεκόζηα δαπάλε γηα ηελ πξόζθιεζε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
9.679.686,00 εςπώ.
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ ησλ πξνηεηλόκελσλ
πξάμεσλ (νινθιήξσζε θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ) νξίδεηαη ε 31/12/2013.
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