ΤΟΠΣΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ &
ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τι είναι τα ΤΟπΣΑ;
Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση
(ΤοπΣΑ) είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου
και
ολοκληρωμένου
μηχανισμού
προώθησης 80 ανέργων που κατοικούν
στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στην
τουριστική αγορά εργασίας, με βάση την
προσαρμογή τους στις ανάγκες των
τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε
καίριες ειδικότητες.

Ενίσχυση της
ανάπτυξης του
επιχειρηματικού
πνεύματος σε τοπικό
επίπεδο, με έμφαση
στις καινοτόμες
τουριστικές
δραστηριότητες

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Ίδρυση νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων και νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων στους ακόλουθους
τομείς δραστηριότητας:
1.Οργάνωσης Τουριστικών Πακέτων,
2.Συνοδών Βουνού – Περιήγησης,
3.Διοργάνωσης Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων,
4.Νέων Τεχνολογιών στις Υπηρεσίες
του Τουρισμού.
5.Εργαζόμενοι σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις του κλάδου
6.Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
στον ιδιωτικό τομέα

13 Φορείς
συμμετέχουν στην
υλοποίηση του
έργου

Βελτίωση του
κοινωνικοοικονομι
κού ιστού της
περιοχής
παρέμβασης.

Υποστήριξη των 80
επιλεγμένων
ανέργων για την
αναβάθμιση των
προσόντων και
δεξιοτήτων τους

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Για να επωφεληθείς από τα ΤοπΣΑ θα πρέπει να είσαι κάτοικος της ΠΕ
Τρικάλων και:
 Άνεργος εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή
 Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, με χαμηλά εισοδήματα, ή
 Νέος επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι,
φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι
Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, με προϋποθέσεις)
Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

Για την παραλαβή πληροφοριακού υλικού,

Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την

αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες

Απασχόληση στον Τουρισμό Alter Tourism &

μπορούν να απευθύνονται από 23/ 02 / 2014

Employment» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

έως και 21/ 03 /2014, κατά τις εργάσιμες

-

παροχή διευκρινήσεων και για κατάθεση

Ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα

ημέρες και ώρες 9:00--14:00,σε ένα από τα

Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με έμφαση στις

παρακάτω σημεία:

γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας και στους

-

Αναπτυξιακή Τρικάλων

νέους

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία

-

Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

-

Νέους επιστήμονες

,
-

Στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
(ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ

- –

Επίσης, το Αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης,
καθώς και το υλικό που τη συνοδεύει (Υπόδειγμα
αίτησης συμμετοχής) έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του έργου: www.topsaxatouristika.gr από
όπου και μπορούν να ανακτηθούν

