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Θέµα: «Ενηµέρωση για την έναρξη λειτουργίας της Θυρίδας Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας……»

Αξιότιµε Κύριε/α …..,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε την Ίδρυση και
Λειτουργία Θυρίδας Επιχειρηµατικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας στην περιοχή του Ν. Κοζάνης
Οι θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας αποτελούν έργο του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς ενταγµένο
στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Αναλυτικότερα, οι ''Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας'' είναι µία προσπάθεια για
την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Λειτουργούν ως γραφείο
πληροφόρησης, συµβουλευτικής παροχής υποστήριξης ολοκληρωµένης µορφής προς
όλους τους νέους που επιθυµούν να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στόχος να
αυξάνονται σηµαντικά οι πιθανότητες γέννησης, ανάπτυξης και επιτυχούς εξέλιξης των
επιχειρηµατικών τους ιδεών. Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η ίδρυση 79 νέων
δοµών Επιχειρηµατικότητας οι οποίες και καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Αναφερόµαστε σε µαθητές και αποφοίτους της δευτεροβάθµιας-τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και τεχνικής εκπαίδευσης, σε καταρτιζόµενους δηµοσίων ΙΕΚ και λοιπών
σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε φοιτητές και
αποφοίτους της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τη θυρίδα είναι οι ακόλουθες :
Πληροφόρηση:
•

σχετικά µε πηγές και διαδικασίες χρηµατοδότησης

•

σχετικά µε δυνατότητες κατάρτισης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας

•

σχετικά µε το νοµικό και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες

•

σχετικά µε τις διαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, πληροφόρηση για
δραστηριότητες άλλων φορέων

Υποστήριξη:

•

στην προαξιολόγηση της επιχειρηµατικής ιδέας και στη δηµιουργία πλάνου
marketing, στη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικού πλάνου, στη δηµιουργία
επιχειρηµατικού σχεδίου και στην επιλογή νοµικής µορφής επιχείρησης και

•

στις επαφές µε άλλους φορείς όπως Επιµελητήρια, επαγγελµατικές ενώσεις
και µε άλλους επιχειρηµατίες

και
•

Σεµινάρια επιχειρηµατικότητας σε σχολικές µονάδες

Ευελπιστούµε τα οφέλη από ένα τέτοιο εγχείρηµα να είναι πολλαπλά, τόσο για τους
νέους όσο και για τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής µας και
προσδοκούµε στην πολύτιµη συµβολή σας για την επίτευξη των κοινών µας στόχων.
Θα µας βρείτε στις δ/νσεις : ΚΟΖΑΝΗ(περιοχή ΖΕΠ) κτίριο Περιφέρειας ∆ΥΤ.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. και στα τηλέφωνα 2461053526-9 και στην
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α στο κτίριο Βούλγαρη (1ο χλµ. Πτολεµαϊδας–Γαλάτειας) και στο
τηλ. 24630-53154καθηµερινά 09.00-14.00 και 17:00-20:00.
Σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση και δυνατότητα συνεργασίας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

