ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ- ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
Το έργο «ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσπρωτία‐Ιόνια Πύλη», και αφορά την
ενίσχυση, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης, (αγροτική
παραγωγή, ιχθυοκαλλιέργειες και κτηνοτροφία), με παράλληλη ενίσχυση του τουρισμού και ενσωμάτωση
αρχών ισόρροπης ανάπτυξης, με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των
ενδογενών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.
Ο κύριος στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για
ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ‐ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ» συστάθηκε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
έργου στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες
των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση» του Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
Ενδεικτικά οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου αφορούν:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
Τρία προγράμματα κατάρτισης 20 ατόμων το καθένα και συγκεκριμένα:
2 προγραμμάτα κατάρτισης (100 ωρών) με αντικείμενο «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε σχέση με
τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες»
Σε κάθε πρόγραμμα θα συμμετέχουν 20 καταρτιζόμενοι/‐ες. Σύνολο ωφελούμενων: 40
1 πρόγραμμα κατάρτισης (100 ωρών) με αντικείμενο «Μέθοδοι και κανόνες συσκευασίας και
τυποποίησης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας»Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 20 καταρτιζόμενοι/‐ες
Σύνολο ωφελούμενων: 20
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
Εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων για την είσοδο ή
επανένταξη στην αγορά εργασίας‐ επιχειρηματική συμβουλευτική.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Δημιουργία ανοιχτού portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας,
τα επιδοτούμενα προγράμματα, κλπ.
Επιλέξιμος Πληθυσμός – Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του Έργου έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις
κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) να είναι άνεργοι, άνω των 18 ετών εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής: καθημερινά Δευτέρα ‐ Παρασκευή 10.00 – 14.00, από
τα γραφεία ενημέρωσης (info‐desk):
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Κυρά Βασιλικής 13(Ισόγειο) τηλ. 2665029487
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ‐ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ τηλ. 2666360100
Υποβολή αιτήσεων έως 30/10/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

–

τη συ γχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

