ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ " Development "
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Development» υλοποιεί την Πράξη µε τίτλο «Τοπική ∆ράση προώθησης Απασχόλησης
στην Εύβοια» στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών
αγορών εργασίας στο Νοµό Ευβοίας », της Κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεµατικός Άξονας
Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και
ΚΑΛΕΙ
να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής
•
Ανέργους όλων των κατηγοριών που διαµένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
•
Ασφαλισµένους στον ΟΓΑ, µε εισόδηµα από αγροτικές πηγές κάτω των 3.000€ για το οικονοµικό έτος 2012 και κάτω
των 9.000€ από άλλες πηγές. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος».
•
Νέους επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί) οι οποίοι να έχουν κάνει
έναρξη επιτηδεύµατος (στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 2.1.2011 και µετά. Να µην έχει παρέλθει χρονικό
διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας τους, µεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του
πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό
διάστηµα των έξι (6) ετών περιλαµβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου µεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός
παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών (η ανωτέρω ρύθµιση δεν αφορά τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία µέχρι 34
ετών, (έως την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστηµόνων,
µητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που µπορούν να έχουν ηλικία µέχρι 42 ετών.
Στο εκκαθαριστικό τους σηµείωµα από την οικεία ∆.Ο.Υ. για το οικονοµικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους και το
ατοµικό εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 37 δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες περιλαµβάνουν:
µελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατάρτιση/ επιµόρφωση, πληροφόρηση – συµβουλευτική
υποστήριξη και συντονισµό - διαχείριση πράξης.
Οι ωφελούµενοι θα υποστηριχθούν µέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση
εργασιακής εµπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µέσω των ΚΟΙΝ. ΣΕ. Π.( www. anevia.gr, www. naevias.gr
www.evia-asdevelopment.gr). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι/ες µέλη των ανωτέρω κοινωνικών οµάδων και πρέπει να
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συµµετοχής, οι οποίες και θα αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειµένου
να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο.
Προϋποθέσεις:
∆ικαιολογητικά:
1. Να είναι
1. Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής.
εγγεγραµµένοι στα
2. Πρόσφατο Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕ∆.
Μητρώα Ανεργίας του
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής (Βεβαίωση ∆ήµου - εντός 6µηνών).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 6µηνών).
ΟΑΕ∆ ή να είναι
εγγεγραµµένοι σε ειδικό
5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για τους ασφαλισµένους ΟΓΑ).
κατάλογο ΟΑΕ∆ (εκτός
6. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος (για τους νέους επιστήµονες)
Μητρώου ανεργίας).
7. Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ∆ιαβατήριου.
2. Ασφαλισµένοι στον
8. Εκκαθαριστικό Οικονοµικού Έτους (2012) από την Εφορία (Για τη περίπτωση που ο/η
ΟΓΑ.
ενδιαφερόµενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαµηλού εισοδήµατος θα πρέπει να
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή το Κ.Ε.Π., ότι νοµίµως δεν
3. Νέοι Επιστήµονες.
4. Να είναι κάτοικοι της
υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόµενος/η υποχρεούται να
Περιφερειακής Ενότητας
προσκοµίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).
Ευβοιας.
9. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5. Να εντάσσονται στις
10. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν).
οµάδες στόχου του
11. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν).
Τοπικού Σχεδίου (όπως
12. Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας ή ένσηµα Ι.Κ.Α.(εάν υπάρχουν)
αναφέρονται
* Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυναφθούν µε την αίτηση συµµετοχής θα πρέπει να
παραπάνω).
είναι νοµίµως επικυρωµένα και η αίτηση συµπληρώνεται µε ευθύνη του αιτούµενου.
Τόπος Υλοποίησης:
Η πράξη θα υλοποιηθεί στην Π.Ε Ευβοίας (Χαλκίδα, Αλιβέρι , Μαντούδι)
∆ιαδικασία επιλογής:
Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συµµετάσχουν σε
συνάντηση µε εξειδικευµένο σύµβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγµατοποιηθεί από τριµελή επιτροπή η
οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των ενδιαφεροµένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.
∆ιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προµηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από την
ιστοσελίδα( www. anevia.gr, www. naevias. gr, www.evia-asdevelopment.gr).
και από τα γραφεία της: Α.Σ.
«Development»(Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε), ∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 93, Χαλκίδα, Τηλέφωνο: 2221026626, 2221089706
καθηµερινά 09:00-14:00 αλλά και από τα τόπους γραφεία: Χαλκίδα (ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική, τηλ: 2221050888, / ΚΕΚ Η
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ τηλ: 2221090677), Μαντούδι (ΚΕΚ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ τηλ: 2227029005), Αλιβέρι (ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΕ τη: 2223025109). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της ΑΣ «Development» στην ανωτέρω διεύθυνση
αλλά και στα πιο πάνω γραφεία των πόλεων υλοποίησης της πράξης, καθηµερινά 09:00-14:00
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