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Ολοκληρωμένη
παρέμβαση για
συγκεκριμένη ομάδα
στόχο όπως
προκυπτει από τις
ανάγκες της τοπικής
στρατηγικής

Συμβουλευτική
• συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής
και σύνταξης του ατομικού σχεδίου
δράσης τους
• Συνεδρίες ομαδικής
συμβουλευτικής/υποστήριξης αν
υπάρχουν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος για ομάδα
ωφελουμένων Δεν είναι επιλέξιμες οι
συνεδρίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης εκτός αν τεκμηριώνεται
επαρκώς για συγκεκριμένες ομάδες
στόχου με στόχο την κοινωνική
ένταξη
• (για ήδη απασχολούμενους) Νομική,
λογιστική, και γενικά επαγγελματική
ή/και επιχειρησιακή συμβουλευτική
/υποστήριξη. Σε αυτήν την
περίπτωση πρόκειται για κρατική
ενίσχυση προς τον ωφελούμενο της
δράσης
• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με
στόχο την κοινωνική ένταξη

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α) Φορείς εντός Δημοσίου
Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β
Βαθμού, Πανεπιστήμια, άλλοι
τοπικοί δημόσιοι φορείς)
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου
Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ,
λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) )οι οποίοι
θα πρέπει να λειτουργούν
αποδεδειγμένα για ένα
τουλάχιστον έτος πριν την
υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)

Επιχορήγηση
επιχειρήσεων για
πρόσληψη ανέργων
(ΝΘΕ)

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση
επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων
(ΝΘΕ). Προτεραιότητα θα δοθεί στις
επιχειρήσεις που η δραστηριότητά
τους προωθεί τη στρατηγική και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις,
επιτηδευματίες, Φορείς
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας και
γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που ασκούν
τακτική οικονομική
δραστηριότητα. Εξαιρούνται
οι επιχειρήσεις που
αναφέρονται στις ανάλογες
προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης (τύπου ΝΕΕ)

Επιχορήγηση για τη
δημιουργία νέας
επιχείρησης (τύπου
ΝΕΕ)

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση
ανέργων για τη δημιουργία νεων
επιχειρήσεων (ΝΕΕ). Προτεραιότητα
θα δοθεί:
α) στις ομάδες στόχου κάθε τοπικού
προγράμματος
β) στη δημιουργία επιχειρήσεων που

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο του ΟΑΕΔ

η δραστηριότητά τους προωθεί τη
στρατηγική και τους στόχους του
τοπικού προγράμματος.
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Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
Ολοκληρωμένα
προγράμματα
Κατάρτισης

Εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς
που σχετίζονται με τομείς της τοπική
στρατηγική πιστοποίηση προσόντων)

Πιστοποιημένοι Πάροχοι
κατάρτισης

Παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες των περιοχών παρέμβασης

Υπηρεσίες
εκπαιδευτικής
(φροντιστηριακής)
υποστήριξης σε
μαθητές / τριες
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης

Ανάπτυξη δράσεων
και υπηρεσιών για
την υποστήριξη
ατόμων και
οικογενειών που
βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας
ή απειλούνται από
φτώχεια

Οι υπηρεσίες φροντιστηριακής
εκπαίδευσης απευθύνονται σε
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια

Α) Φορείς εντός Δημοσίου
Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β
Βαθμού, Πανεπιστήμια, άλλοι
τοπικοί δημόσιοι φορείς)
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου
Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ,
λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) )οι οποίοι
θα πρέπει να λειτουργούν
αποδεδειγμένα για ένα
τουλάχιστον έτος πριν την
υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας.

Η δράση θα αφορά την
συμβουλευτική ενδυνάμωση και την
εμψύχωση ατόμων και οικογενειών
που βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια

Α) Φορείς εντός Δημοσίου
Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β
Βαθμού, Πανεπιστήμια, άλλοι
τοπικοί δημόσιοι φορείς)
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου
Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ,
λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) )οι οποίοι
θα πρέπει να λειτουργούν
αποδεδειγμένα για ένα
τουλάχιστον έτος πριν την
υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας.

