Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ανά εξάμηνο)

Σκοπός
Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από
κρατικά ή ιδιωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κατάρτισης και επιχειρήσεις.
Βασικές Πρόνοιες


Επιχορηγείται η συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ
προγράμματα.



Η συμμετοχή στα προγράμματα εξασφαλίζεται μετά από συνεννόηση των επιχειρήσεων με
τους οργανωτές τους.



Μετά από επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος υποβάλλεται αίτηση για επιχορήγηση,
μέσω του οργανωτή.

Οικονομική Κάλυψη
Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη, εργοδοτούμενοι του οποίου παρακολούθησαν με επιτυχία
πρόγραμμα που οργανώνεται μέσα στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου, για κάλυψη μέρους του
δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων στο πρόγραμμα. Το χορήγημα καταβάλλεται στον οργανωτή του
προγράμματος μετά από σχετική εξουσιοδότηση της επιχείρησης.

H Eurosuccess Consulting, συμβουλεύει, καθοδηγεί και υποστηρίζει όλους τους οργανισμούς και
επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να διερευνήσουν, οργανώσουν και διεξάγουν Πολυεπιχειρησιακά
προγράμματα κατάρτισης σε όλα τα απαιτούμενα στάδια και διαδικασίες:

•

Αίτηση για έγκριση προδιαγραφών κατάρτισης του εκάστοτε εξαμήνου: Αφορά την
προετοιμασία και συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων εντύπων για την κατάθεση της
αίτησης, για έγκριση προδιαγραφών κατάρτισης, όπως: αναλυτικό πρόγραμμα, ανάγκη
κατάρτισης, στόχοι, περιγραφή ατόμων που θα συμμετέχουν κλπ. Συγκέντρωση όλων των
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απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών. Προετοιμασία του φακέλου και
παράδοσή του προς την ΑνΑΔ.

•

Οργάνωση – Διερεύνηση: Αφορά όλες τις απαραίτητες διερευνητικές διαδικασίες, σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Κατάρτισης, όπως η εύρεση ημερομηνιών και ωρών διεξαγωγής
του προγράμματος, χώρου κατάρτισης, μέσων διδασκαλίας κλπ. Στη συγκεκριμένη
υποκατηγορία περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες εξεύρεσης συμμετεχόντων, η έκδοση
τιμολογίων/ αποδείξεων προς τις επιχειρήσεις, όπως επίσης οι σχετικές διεργασίες αποστολής,
συμπλήρωσης και παραλαβής των αιτήσεων από τις διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς
που θα τύχουν κατάρτισης, ετοιμασία παρουσιολογίου και εντύπων αξιολόγησης.

o

Αίτηση για έγκριση εφαρμογής προγράμματος: Αίτηση για έγκριση της εφαρμογής
του εγκριθέντος προγράμματος. Κατάθεση όλων εντύπων, κατάλληλα
συμπληρωμένων.

o

Διαδικασίες για καταβολή χορηγήματος από ΑνΑΔ: Αφορά τη συμπλήρωση όλων των
απαιτούμενων εντύπων καθώς επίσης και την συγκέντρωση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών. Κατάθεση όλων των πιο πάνω στην ΑνΑΔ εντός του επιθυμητού
χρονικού διαστήματος.

o

Οποιαδήποτε άλλη καθοδήγηση, υποστήριξη ή/και επικοινωνία με τους αρμόδιους
λειτουργούς σχετικά με τα πιο πάνω προγράμματα μέχρι και την καταβολή του
χορηγήματος από την ΑνΑΔ.
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