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Αγαπητοί φίλοι,
Καλώς ήρθατε στο πρώτο newsletter της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ! Ελπίζουμε στις
σελίδες που ακολουθούν να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για εσάς και μαζί να συνδράμουμε στην αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων για την επαγγελματική δραστηριοποίηση ειδικά των νέων του τόπου μας.
Όπως ξέρετε, η Ηλεία, και ιδιαίτερα η περιοχή του Δήμου Πύργου, παραδοσιακά συνδύαζε αγροτικά και
αστικά χαρακτηριστικά. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και το ευρύτερο αναπτυξιακό κλίμα που επικράτησε
τα προηγούμενα χρόνια μεγάλο μέρος του πληθυσμού εγκατέλειψε την ενασχόληση με την πρωτογενή
παραγωγή και στράφηκε σε δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών. Όμως, η μεταστροφή αυτή δεν
μπόρεσε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά από τις υπάρχουσες υποδομές και την δυναμική της τοπικής
οικονομίας, με συνέπεια να παρουσιαστούν προβλήματα τα οποία εντάθηκαν σήμερα λόγω της τρέχουσας δεινής οικονομικής συγκυρίας.
Συνεπώς, η αναστροφή στην πρωτογενή παραγωγή και τον κοινωνικό τομέα αποτελεί και πάλι προϋπόθεση για την επιβίωση πολλών ατόμων που διαβιούν στην περιοχή. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται και
πάλι σημαντική δραστηριότητα στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης προϊόντων της
καθώς και στις υπηρεσίες χαμηλής εξειδίκευσης, τομείς που μπορούν να προσφέρουν πιο εύκολα εργασία καθώς οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή αφθονούν.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ συστάθηκε, από 8 φορείς – ο καθένας με μεγάλη πείρα στον
τομέα του, με σκοπό να παρέμβει ουσιαστικά σε αυτά τα προβλήματα αλλά και να θέσει τις βάσεις για
την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΆΡΘΡΑ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, το έργο που έχουμε αναλάβει είναι μεγάλο και έχει προοπτικές για μια
ουσιαστική παρέμβαση στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, θα έχουν καταρτιστεί/ λάβει υποστήριξη 80 δημότες Πύργου – όλοι νέοι επιστήμονες, αγρότες και αγρότισσες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή άνεργοι. Επίσης, μέσα από την ημερίδα,
που θα διοργανωθεί τις επόμενες εβδομάδες, και το φεστιβάλ τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, που
θα διοργανωθεί στην πορεία, στοχεύουμε στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και συνταγών και των
δυνατοτήτων του τόπου μας.
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Η εποχή που διανύουμε είναι δύσκολη, με εμπόδια, προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Όλοι εμείς στην
ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά επενδύοντας όχι μόνο στην περιοχή
αλλά και στους ανθρώπους, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην παραμονή τους στον τόπο μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε και εσείς στην προσπάθειά μας αυτή.
Ζωή Καρυδά
Πρόεδρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση)
Στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους,
με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων (Αναπτυξιακές Συμπράξεις) σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις προκύπτουν από τη διάγνωση εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους.
Τα ΤοπΣΑ περιλαμβάνουν ενέργειες όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική
επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και
έρευνας για εκκίνηση επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κ.α.
Ο στόχος των ΤοπΣΑ είναι, οι ωφελούμενοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω
δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους

να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα


να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα
τους προσλάβουν.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΠΡΑΞΗ
Πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με
τα άρθρα 741 και επ. και 784 του Αστικού Κώδικα και τους ειδικότερους όρους του
άρθρου 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α/30.09.2011).
Η λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης διέπεται από τις εξής Αρχές:
- Αντιπροσωπευτικότητα στη συμμετοχή
- Διαφάνεια στη διαχείριση
- Αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή δράσεων
- Δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων
- Ευελιξία ανταπόκρισης στις προδιαγραφές και προσαρμογές του έργου

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα υλοποίησης. Είναι ένας πολύμορφος φορέας που προέκυψε μετά την εφαρμογή των εξής κριτηρίων:
- της ικανότητας αποτελεσματικής αντιμετώπισης του κεντρικού προβλήματος
- της ανταπόκρισης στις δράσεις του έργου
- της δυνατότητας μελλοντικής αξιοποίησης και διάδοσης
- της εξασφάλισης της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των φορέων
Συστήνεται με γνώμονα την ουσιαστική παρέμβαση της:
- Στην ενεργοποίηση και στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων
- Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την βιωσιμότητα τους
- Στην καταπολέμηση της ανεργίας
- Στη διττή διάγνωση των τοπικών αναγκών από πλευράς ζήτησης και προσφοράς
εργασίας αλλά και παραγωγής,
- Στην ανάδειξη βιώσιμων αναπτυξιακών δυνατοτήτων στη περιοχή εφαρμογής
Και φιλοδοξεί να δώσει μακροπρόθεσμες και εφικτές λύσεις.
Με αυτούς τους στόχους και μέσω των συγκεκριμένων διαδικασιών προέκυψε η Α.Σ
«ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ».
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ»
Λειτουργεί αποκλειστικά για την
εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», έτσι όπως αυτή έχει συμφωνηθεί από τους Εταίρους και
έχει εγκριθεί στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
βάσει της υπ΄αρίθμ. 076601/1155/19-03-2012 Πρόσκλησης της ΕΔΑ του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση».
Στόχος της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με
στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων
στην περιοχή παρέμβασης.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Λετρίνων Γαία» αποτελείται από τους εξής φορείς:
-

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ – Συντονιστής Εταίρος
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου
Επιμελητηριακή εταιρία ανάπτυξης Ηλείας
Α. Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ Ε.Ε
ΠΟΛΥΝΟΗ ΑΜΚΕ
Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Ηλείας «ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ»
Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Ηλείας «Ε.Σ.Υ.Ν.Ε.Η.»
Μηχανογραφική ΕΠΕ Computers & Telecommunications

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Μ

ε έδρα τον Πύργο, αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης στη Δυτική Ελλάδα. Δραστηριοποιείται κυρίως στον σχεδιασμό
και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους,
αυτοαπασχολούμενους και μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Σημαντική είναι η εμπειρία
της στη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων βασισμένων στα πολυμέσα και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων παιδαγωγικών μεθόδων με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις εξειδικευμένες δυνατότητες της εκάστοτε ομάδας καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών υποστήριξης σε ανέργους με έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό,
την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματική συμβουλευτική.
Η συμμετοχή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ συνεισφέρει την τεχνογνωσία και την
εμπειρία των στελεχών της στις απαιτήσεις του σχεδιασμού και εφαρμογής των συγκεκριμένων δράσεων που αναλαμβάνει, ήτοι, δράσεις κατάρτισης – επιμόρφωσης και πληροφόρησης – συμβουλευτικής υποστήριξης, συντονισμού και διαχείρισης της πράξης.
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Κ

ατά την διάρκεια των 10 και πλέον ετών λειτουργίας της:
- συνέβαλε στην αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων.
- ανέπτυξε τεχνογνωσία και εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων σε
καινοτόμους τομείς.

-

δημιούργησε και διατηρεί σχέσεις επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών με Δήμους
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
- δημιούργησε έναν επιστημονικό πυρήνα, ικανό και έμπειρο, τον οποίο έχει διαθέσει
για την υποστήριξη ευρύτερων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
Η πλούσια δραστηριότητα της και η συμμετοχή της σε πολλά έργα, εθνικά και διακρατικά,
την καθιστά ικανή να αντεπεξέλθει στην υλοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει ήτοι,
ενέργειες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Η

εταιρεία έχει κοινωφελείς σκοπούς (μέσα από συνεχή προβολή και διεύρυνση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων), η επίτευξη των οποίων γίνεται χωρίς την επιδίωξη και διανομή
κέρδους. Η εταιρεία επιδιώκει οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια, με έμφαση σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα που εξυπηρετεί την εθνική οικονομία και τις παραγωγικές τάξεις, διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά &
εθνικά προγράμματα και γενικότερα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των στόχων του Επιμελητήριου και των μελών του. Το Επιμελητήριο Ηλείας διαθέτει μακροχρόνια και ουσιαστική παρουσία στο Νομό.
Η συμμετοχή της εταιρίας ανάπτυξης κατ’ ουσίαν του Επιμελητηρίου Ηλείας, αναμένεται να
συνεισφέρει την εμπειρία των στελεχών της στις απαιτήσεις του σχεδιασμού και εφαρμογής
των δράσεων δικτύωσης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.

Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ Ε.Ε

Δ

ραστηριοποιείται από το 1998 στους παρακάτω τομείς:

κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών,
έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών,
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων,
παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
κατάρτιση επιχειρηματικής στρατηγικής,
πιστοποιήσεις κατά τα διεθνή πρότυπα
Η συμμετοχή της Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ Ε.Ε συνεισφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της στις απαιτήσεις του σχεδιασμού και εφαρμογής των δράσεων που αναλαμβάνει.

ΈΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ «ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ»

Η

Ένωση, με έδρα την Αμαλιάδα και πάνω από 385 ενεργά μέλη, αποτελεί μια από τις δυναμικότερες ενώσεις, ενώ στα 5 χρόνια λειτουργίας της έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό επίπεδο. Η ένωση μέσα από τις δραστηριότητες της
επιδιώκει την καλλιέργεια κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων καθώς και πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης όχι μόνο μεταξύ των μελών της αλλά και γενικότερα μεταξύ του τοπικού αγροτικού πληθυσμού. Σημαντική παρουσιάζεται και η συμβολή της ένωσης στην υποστήριξη και στην ενίσχυση των νέων αγροτών ή των ατόμων που επιθυμούν να ασχοληθούν στην
αγροτική παραγωγή μέσω δράσεων ενημέρωσης σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους καλλιέργειας και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων.
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ΠΟΛΥΝΟΗ ΑΜΚΕ

Δ

ραστηριοποιείται από το 2005 στο κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό,
εκπαιδευτικό και επιστημονικό πεδίο, αναπτύσσοντας μια cross-border φιλοσοφία ενδυνάμωσης, κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικής αλληλεγγύης και βιωσιμότητας (αειφόρου ανάπτυξης). Η φιλοσοφία της «ΠΟΛΥΝΟΗΣ» είναι φιλοσοφία συνεργασίας, καινοτομίας και συνέχειας. Στην 8ετή πορεία της έχει συμμετάσχει σε πρωτοπόρα προγράμματα, χρηματοδοτούμενα
από διάφορους εθνικούς, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αναζητώντας πάντοτε τον
ΑΝΘΡΩΠΟ και την διαφύλαξη:

-

-

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ως ατόμου,
την ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την ενεργό κοινωνική συμμετοχή, όπως αυτή
πραγματώνεται μέσα από διαδικασίες της συνεχούς ενημέρωσης, μάθησης και της
επαγγελματική του πορείας.
του περιβάλλοντός του και
του πολιτισμού του

Μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει και υλοποιεί από την αρχή της δραστηριοποίησης της
έως και σήμερα έχει διεκδικήσει και κατέχει σημαντικό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής ενώ παράλληλα αποτελεί μέρος ενός άτυπου δικτύου συνεργασίας με φορείς τοπικής, εθνικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας.
Πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Ν.Ε.Η.)

Α

ποστολή του είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της Ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη. Σκοπός του είναι να αποτελέσει οργανικό και δυναμικό κομμάτι των νέων παραγωγικών δυνάμεων που θα εκπροσωπεί και θα εκφράζει ζωντανά στοιχεία του νεανικού κοινωνικού ιστού και θα υπηρετεί το επιχειρηματικό συμφέρον.
Στόχοι του Συνδέσμου είναι η διασφάλιση και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών του, και γενικότερα των νέων επιχειρηματιών, από νομικής κοινωνικής και ηθικής
άποψης, σε συνδυασμό με τη προαγωγή και εξάπλωση του θεσμού της Κοινωνικής Ανάπτυξης και καινοτομίας στη χώρα μας.
Ο Σύνδεσμος, δεδομένης της προϋπάρχουσας δραστηριότητάς του και της συνεργασίας του
με εθνικούς και τοπικούς επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την δημιουργία δικτύου επιχειρηματιών του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής
και την δικτύωση με φορείς και ινστιτούτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ
COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS
Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και την παροχή εξειδικευμένων
συμβουλών και υπηρεσιών αναφορικά με την μηχανογραφική υποστήριξη στο κλάδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Στα 20 και πλέον έτη λειτουργίας της έχει εδραιωθεί στο χώρο
ως μια συνεχώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση με σημαντική τεχνογνωσία. Η θέση της όχι μόνο
στη τοπική αγορά αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο αποτελεί εχέγγυο του υψηλού
επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η Μηχανογραφική ΕΠΕ κατέχει πολύχρονη εμπειρία
στη παραγωγή λογισμικού, στην ανάπτυξη, δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδων, στην
ανάληψη και υλοποίηση έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η συμμετοχή της θα εξασφαλίσει την παροχή τεχνογνωσίας κατά την υλοποίηση του έργου, αναφορικά με την χρήση
των νέων τεχνολογιών.
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
1)

Τίτλος της πράξης: «Ολοκληρωμένη Δράση Καταπολέμησης της Ανεργίας και Προώθησης
της Επιχειρηματικότητας».

2)

Τόπος Υλοποίησης: Δήμος Πύργου, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

3)

Χρόνος υλοποίησης: Η δράση ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί σε
16 μήνες ,δηλαδή στο τέλος του έτους 2014.

4)

Βασικός στόχος: η δημιουργία υποδομών και η προώθηση πρακτικών που θα επιτρέψουν
την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων για την επαγγελματική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη των μελών της ομάδας στόχου, καθώς και η ενδυνάμωσή της, για την εφικτότητα
της απασχόλησης και εν τέλει κοινωνικής της ένταξης.

5)

Αντικείμενο: η ενεργοποίηση και κινητοποίηση ωφελούμενων, τοπικών και εργοδοτικών
φορέων και της ευρύτερης κοινότητας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης στον
πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Με λίγα λόγια η ομάδα στόχος που θα καταρτιστεί και επιμορφωθεί στα πλαίσια του προγράμματος θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει μία νέα εργασία, να κάνει επέκταση επιχείρησης ή
να δημιουργήσει κοινωνική επιχείρηση με βάση τα αγροτικά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι εργοδότες θα ενημερωθούν για τα σημαντικά οφέλη της κοινωνικής οικονομίας.
Η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής μπορεί να αποβεί πολύ κερδοφόρα όταν
ενημερώνεσαι από άτομα που ξέρουν πώς να σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις αυτό που
θες να κάνεις εργασιακά!!

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ

Οι δράσεις του σχεδίου που υλοποιούνται είναι οι εξής 6 :
Δράση 1: Μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης και των αναπτυξιακών
προοπτικών στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και της παραγωγής τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων στον Δήμο Πύργου με καταγραφή ιδιαιτεροτήτων στον
τομέα απασχόλησης, συγκεκριμενοποίηση χαρακτηριστικών διάρθρωσής της, και
ανάδειξη δυναμικών πεδίων παρέμβασης.
Δράση 2: Ενέργειες πολυεπίπεδης δικτύωσης για την υποστήριξη των στόχων του
σχεδίου με τη δημιουργία δικτύου με την μορφή cluster μεταξύ των νέων επιχειρηματιών που θα προκύψουν από την παρέμβαση με στόχο την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας, με δικτύωση με ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα από την Ελλάδα και
το εξωτερικό για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την επίλυση κοινών προβλημάτων
σε επίπεδο παραγωγής, με δημιουργία τοπικού δικτύου και τοπικού σύμφωνου ποιότητας και διαμόρφωσης ενιαίου «πακέτου» αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων, με φεστιβάλ τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και τέλος με συμπληρωματικές δραστηριότητες δικτύωσης.
Δράση 3: Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη του σχεδίου με έντυπη εκστρατεία ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης των διακρίσεων, με
διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και επικοινωνία μέσω των ΜΜΕ, και μέσω
διαδικτύου με την ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού .
Δράση 4: Συντονισμός και διαχείριση της πράξης με την παροχή των απαραίτητων
υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης του σχεδίου καθώς και με εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης.
Δράση 5: Κατάρτιση και Επιμόρφωση των ωφελουμένων, οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στην καλλιέργεια, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων του πρωτογενούς
τομέα και τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, και θα επιμορφωθούν για την ενίσχυ-

Δικτύωση,
ενημέρωση,
κατάρτιση και
επιμόρφωση
καθώς και
συμβουλευτική.
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ση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των ωφελούμενων στην πρωτογενή παραγωγή- τυποποίηση και προώθηση αγροτικών και τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την
μετέπειτα ένταξη σε θέση εργασίας, ίδρυση επιχείρησης, ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης κλπ. Θα δημιουργηθούν 4 τμήματα με 20 ωφελούμενους (ο αριθμός των
ωφελουμένων ανέρχεται σε 80άτομα) οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα
κατάρτισης 75 ωρών (60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 15 ώρες πρακτική
άσκηση σε επιχειρήσεις). Οι 80 ωφελούμενοι θα επιμορφωθούν 15 ώρες για την
ενίσχυση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και την προώθηση επιχειρηματικότητας. Όσοι προωθούνται για δημιουργία επιχειρήσεων συμμετέχουν στον 1ο
κύκλο, Επιμορφώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, όσοι προωθούνται σε ετεροαπασχόληση στον 2ο κύκλο Ανοικτά σεμινάρια ειδικής θεματολογίας και όσοι ιδρύσουν κοινωνική επιχείρηση στον 3ο κύκλο Κοινωνική οικονομία και
κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στους ωφελούμενους θα διατίθεται εκπαιδευτικό
υλικό (βιβλία ή σημειώσεις).
Δράση 6:Εκστρατεία ενημέρωσης & συμβουλευτικής υποστήριξης για την στοχευμένη προώθηση στην απασχόληση, αυτό θα επιτευχθεί κάνοντας δικτύωση με εργοδότες και φορείς πληροφόρησης, υποστήριξη για την εκπόνηση business plan
και αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα επιχορήγησης/επιδότησης, με καθοδήγηση για την ένταξη (ή επανένταξη) στην αγορά εργασίας , με πληροφόρηση για θέματα φορολογικά, χρηματοδοτικά, νομικά κλπ, με συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων, με ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων , με επαγγελματική συμβουλευτική και ανάπτυξη των ωφελουμένων, με πληροφόρηση των
ωφελουμένων για θεσμικά και εργασιακά θέματα, με την ευαισθητοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με υπηρεσίες συμβουλευτικής
και πληροφόρησης για την εκκίνηση της κοινωνικής οικονομίας και τέλος με την
υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο αριθμός των ωφελουμένων στο πρόγραμμα θα είναι 80 άτομα, άντρες
και γυναίκες, κάτοικοι του Δήμου Πύργου οι οποίοι μπορούν να είναι
 Νέοι επιστήμονες,
 Αγρότες και αγρότισσες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ,
 Άνεργοι και άνεργες εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν σε επαγγελματικό επίπεδο με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνοντας το έντυπο συμμετοχής και προσκομίζοντας
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να επωφεληθούν από δράσεις
Επιδοτούμενης κατάρτισης
Επιμόρφωσης
Συμβουλευτικής υποστήριξης
Η επιλογή για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα γίνεται κατόπιν συνέντευξης από επιτροπή εκπροσώπων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις στα τηλ. 26210-40200 και 2621040202 κα Μαυρομάτη Μαρία, ενώ μπορούν να ενημερώνονται και
από τα site www.olympiakokek.gr www.letrinongea.gr
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80 άντρες και
γυναίκες από τον
Δήμο Πύργου θα
λάβουν
Επιδοτούμενη
Κατάρτιση,
Επιμόρφωση &
Συμβουλευτική
Υποστήριξη
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
2013
9

10

11

2014
12

1

2

3

4

5
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7

8

9

10
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Μελέτη αποτύπωσης
της υπάρχουσας κατάστασης και των αναπτυξιακών προοπτικών στον τομέα της
βιολογικής καλλιέργειας και επιχειρηματικότητας, στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου
Πύργου
Ενέργειες πολυεπίπεδης δικτύωσης για την
υποστήριξη των στόχων του σχεδίου
Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη του σχεδίου
Συντονισμός και διαχείριση της πράξης
Κατάρτιση ωφελουμένων στην καλλιέργεια,
τυποποίηση και προώθηση βιολογικών προϊόντων
Επιμόρφωση των
ωφελουμένων για την
ενίσχυση της ένταξης
τους στην αγορά
εργασίας και την
προώθηση της επιχειρηματικότητας
Εκστρατεία ενημέρωσης & συμβουλευτικής
υποστήριξης για την
στοχευμένη προώθηση στην απασχόληση

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ







www.minagric.gr (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)
www.efet.gr/
www.elga.gr/
www.geotee.gr/ (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας )
www.heliachamber.gr/ (Επιμελητήριο Ηλείας)
www.neoiagrotes.gr/ (Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών)

 www.gesase.gr/ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας)
 www.paseges.gr (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών)
 www.oga.gr
 www.agronews.gr
 www.agrotypos.gr
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ενημερωτική

Έως Σήμερα

Ημερίδα

Έχουν δημιουργηθεί Αφίσα, Φυλλάδιο, ενημερωτικές επιστολές για το σχέδιο και Δελτίο Τύπου

Δευτέρα,

Στο Άμεσο Μέλλον
Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 ώρα 11:00π.μ. στον Πύργο, στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη
«Λετρίνων Γαία» με στόχο την παρουσίασή της και τη δράση της. Όσοι παρακολουθήσουν την ημερίδα θα
αναγνωρίσουν το όφελος και τη χρησιμότητα του συγκεκριμένου προγράμματος. Επιπλέον όσοι αποφασίσουν ότι ταιριάζει στα σχέδια τους το πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στο
χώρο διεξαγωγής της ημερίδας.

21 Οκτωβρίου
2013
στις 18:00,
Λάτσειο
Δημοτικό

Ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν / ολοκληρωθούν στο προσεχές εξάμηνο

Μέγαρο,

Θα ολοκληρωθεί η Μελέτη
Θα ξεκινήσει η δράση δικτύωσης με στόχο τη δημιουργία σταθερών δικτύων συνεργασίας
Θα ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων
Θα διενεργηθούν οι συνεντεύξεις και η επιλογή των ατόμων που θα συμμετέχουν στην κατάρτιση
Θα ξεκινήσει η κατάρτιση
Θα συνεχιστούν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Πύργος

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα
του έργου!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΆΡΘΡΑ

 Μάθετε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ στο http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_el.pdf
 Για τις εξελίξεις στην ΚΑΠ διαβάστε το άρθρο: «Η νέα ΚΑΠ 2014-2020 μέσα από 20 ερωταπαντήσεις» —του Δημήτρη Λώλη, περιοδικό Αγροτική Έκφραση http://www.thessalikigi.gr/enot-news/2511

 Μάθετε για τις τελευταίες Γεωργικές Προειδοποιήσεις στην ειδική σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://
www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

 Δείτε τον οινικό χάρτη της Ελλάδας http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PDF/576.pdf
 Ενημερωθείτε για τις νέες μεθόδους καλλιέργειας στην ιστοσελίδα http://www.viologika.gr/nees-kalliergeies/
 «Η γεωργία της γνώσης και της καινοτομίας» —άρθρο του κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων),
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/sinentefxeis/1752-arthro-300913a-tsautaris

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ

 1η ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ Διόνυσος— 12-20 Οκτωβρίου 2013 , Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού-Ελληνικό. Πληροφορίες: http://www.exponet.gr/
exhibitions/exhibitions/details/742-1i%20GIORTI%20KRASIOY%20DIONYSOS

 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΙΝΟΥ "Βελβεντό το οἰνοφόρο" - 19 Οκτωβρίου 2013, Βελβεντό Κοζάνης. Πληροφορίες: τηλ. 2464032282 , email: info@ktimavoyatzi.gr,

 2η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑ 2013—20-25 Νοεμβρίου 2013. Λιβαδειά (εργοστάσιο UNICOT).Πληροφορίες: Επιμελητήριο
Βοιωτίας, τηλ. 22610-28281

 5Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ—6, 7 & 8 Δεκεμβρίου 2013. Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Αθήνα. Πληροφορίες:
http://edpa.gr/el/act/view/archive/archiveEK/pubId/2013092123141668607#am6

 AGROTICA 2014 -25η Διεθνής Έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων. 30/1 -2/2/2014.Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες: τηλ. 2310 291 10, fax: 2310 291 551, e-mail: agrotica@helexpo.gr

 ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2014 –6η Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου. 7-10 Μαρτίου 2013. Αίθουσα Ξιφασκίας, Ελληνικό. Πληροφορίες:
http://www.eleotexnia.gr/
Όλα τα προϊόντα όταν οριστικοποιούνται θα είναι διαθέσιμα στο site του έργου
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