∆ιοργανώνουν το ενδιαφέρον,
επίκαιρο και πρωτότυπο σεµινάριο

Να τολµήσω;
Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέας επιχείρησης
Εισηγητής: Ματθίλδη Σάριτζα
Απόφοιτος
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
και
κάτοχος
Μάστερ
στην
∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ)
από
το
University
of
Nottingham, καθώς και Diploma in Marketing από
το Chartered Institute of Marketing της Αγγλίας.
Έχει 15ετή παρουσία σε διευθυντικές θέσεις στη
βιοµηχανία (∆ιευθύντρια εξαγωγών και πωλήσεων).
Από το 2003, είναι διευθύντρια και µέτοχος της
4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, η οποία εξειδικεύεται στη
διαµόρφωση,
σύνταξη
και
εκπόνηση
επιχειρηµατικών σχεδίων και στην υποβολή και
παρακολούθηση επενδυτικών φακέλων, στα
πλαίσια των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ. Είναι πιστοποιηµένη εισηγήτρια (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,
ΟΑΕ∆) µε µακρόχρονη εκπαιδευτική εµπειρία. Είναι
Μέλος της ΕΕ∆Ε και του Ελληνικού Ινστιτούτου
Μάρκετινγκ (εκλεγµένη Πρόεδρος της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του ΕΙΜ), του Chartered Institute of
Marketing της Αγγλίας, ενώ για 10 χρόνια
συµµετείχε στο ∆.Σ. και στην ∆.Ε. του ΣΕΒΕ.

Πληροφορίες για το σεµινάριο
Χρόνος ∆ιεξαγωγής:
Ενότητα 1 ΤΡΙΤΗ 21/01/2014, ώρα 15.00-17.00
Ενότητα 2 ΤΕΤ 22/01/2014, ώρα 16.00-20.00
Τόπος:
∆ωδεκανήσου 21, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Κόστος συµµετοχής:
Ενότητα 1 € 20
Ενότητα 2 € 80

Με τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο, οι συµµετέχοντες:
1.
2.

3.

Θα ενηµερωθούν για τις ανοιχτές τρέχουσες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ
Θα αντιληφθούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε προγράµµατα του
ΕΣΠΑ και τις απαιτούµενες ενέργειες για την επιδότηση µιας
επιχειρηµατικής ιδέας
Θα προετοιµασθούν για την διαµόρφωση επιχειρηµατικών σχεδίων
σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που θέτει το νέο ΕΣΠΑ για την
περίοδο 2014 – 2020.

Το σεµινάριο αποτελείται από δύο ανεξάρτητες ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΜΕΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
Απευθύνεται:
•
Σε άνεργους από 18 – 35 ετών που έχουν µια ώριµη
επιχειρηµατική ιδέα και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο
πρόγραµµα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» του ΟΑΕ∆ για τη λήψη επιδότησης ποσού 10.000
ευρώ
•
Σε υποψήφιους επιχειρηµατίες ανεξαρτήτως ηλικίας, που έχουν
µια ώριµη επιχειρηµατική ιδέα για επένδυση στον αγροδιατροφικό
τοµέα και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραµµα
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, για τη λήψη επιδότησης 40% - 65% του
συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης, ανάλογα µε την
περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
Απευθύνεται:
Σε υποψήφιους επιχειρηµατίες ανεξαρτήτως ηλικίας, που έχουν κάποιες
επιχειρηµατικές ιδέες και επιθυµούν :
•
Να επιλέξουν τον κλάδο και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
σύµφωνα µε τοµείς της οικονοµίας που θα έχουν προτεραιότητα
επιδότησης, σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ µέχρι το 2020.
•
Να διαµορφώσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια, ώστε να έχουν
πλεονεκτήµατα κατά την αξιολόγηση της επιχειρηµατικής τους
ιδέας, µε βάση τα κριτήρια που θέτει το ΕΣΠΑ
•
Να δροµολογήσουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, ώστε να
προετοιµάσουν την υποψηφιότητά τους και να αυξήσουν τις
πιθανότητες να επιδοτηθεί η ιδέα τους από το ΕΣΠΑ.

∆ηλώσεις Συµµετοχής:
Μέχρι τη ∆ευτέρα 20/01/2014
Υπεύθυνη κα Κ.Θεολογίδου
Τηλ.: 2310-51.18.18
Φαξ : 2310-51.74.94,
e-mail: info@peopleatwork-hellas.gr

Περιορισµένος Αριθµός συµµετεχόντων!
∆ηλώστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας.
Σε περίπτωση συµµετοχής 2 ή περισσότερων ατόµων από την ίδια
εταιρία/ οργανισµό παρέχεται έκπτωση. Ρωτήστε µας σχετικά!

