MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη Λάρισα σήμερα στις 19 Οκτωβρίου 2012, μεταξύ των εταίρων της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Συνεργασία»
Συντονιστής: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΘΕΒ)
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ινστιτούτο Εργασίας Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ» (ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ)
Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝΑΝΕΠ)

Οι οποίοι εκπροσωπούνται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Α.Σ. «Δίκτυο
Συνεργασία» κ. Απόστολο Δοντά
και των κάτωθι φορέων και επιχειρήσεων

 TEI Λάρισας
 Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Περιφερειακό τμήμα
Θεσσαλίας)
 Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας
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BRETAS ΕΠΕ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΗΛ. Α.Ε.
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΕΠΕ
ALFA SEEDS ΑΒΕΕ

αποφασίστηκε η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας, στα πλαίσια της
δράσης Δ.2.2. «Δικτύωση τοπικών Φορέων» της Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση
του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 20072013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στόχος του μνημονίου θα είναι:
H διασύνδεση των ομάδων στόχου, τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων,
τοπικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας τοπικής
διακυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Η
διακυβέρνηση αυτή θα αποσκοπεί: στην βέλτιστη δυνατή σύζευξη
προσφοράς και ζήτησης εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηματικότητας, στην επίλυση προβλημάτων σε θέματα απασχόλησης.
Στόχος αυτής της διακυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η δράση της και μετά
τη λήξη του έργου.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μνημονίου επιδιώκεται η ευρύτερη
εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας και η κινητοποίησή της.

Αντικείμενο συνεργασίας:


H υλοποίηση συναντήσεων εργασίας και διαβούλευσης



Στοχευμένες συναντήσεις εκπροσώπων των εταίρων, τοπικών
φορέων, ΜΚΟ, συλλόγων, εκπροσώπων επιχειρήσεων, κ.α.



Δημιουργία θεματικού δικτύου

–ομάδων εργασίας πάνω στο

θεματικό άξονα: σύνδεση πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Λάρισας με
μεταποίηση και επιχειρηματικότητα.


Εξειδικευμένες συναντήσεις παρουσία ειδικών εμπειρογνωμόνων –
συμβούλων επιχειρήσεων για ειδικά θέματα που θα προκύπτουν
κατά την υλοποίηση της δράσης

Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής
του μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης και τυχόν παρατάσεις αυτής και θα
υπάρξει δυνατότητα ανανέωσής του αν και εφόσον οι υπογράφοντες το
επιθυμούν.

