ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018:
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
διοργανώνει
Σεμινάριο μικρής διάρκειας:
«Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου-Υποβολή πρότασης - Θέματα διαχείρισης
και ενίσχυσης των Μηχανικών από το ΕΣΠΑ 2014-2020»
Το σεμινάριο είναι διαρκείας 20 ωρών και θα διεξαχθεί
από τις 04/06/2018 έως 08/06/2018, 5:00μ.μ.-9:00μ.μ.
στο
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49 - Ισόγειο) στη Θεσσαλονίκη
Το σεμινάριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ΜΕ ΑνταγωνιστικότηταςΕπιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και απευθύνεται σε μηχανικούς
μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων, και δραστηριοτήτων (π.χ.
επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι μηχανικοί προγραμμάτων
ΕΣΠΑ) προκειμένου να εκπαιδευτούν στα κάτωθι πεδία:
 Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής και διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
 Διαδικασίες διαχείρισης και χρηματοδότησης ενίσχυσης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου για την υποβολή σε προγράμματα
χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 επ’
ωφελεία των μηχανικών. Σημεία προσοχής.
 Παρουσίαση βασικών στοιχείων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και
χρηματοδοτικών εργαλείων για τους μηχανικούς στο πλαίσιο άσκησης
επαγγελματικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του ΕΣΠΑ 20142020-Τρόποι αξιοποίησής τους.
Το εν λόγω σεμινάριο θα βοηθήσει τους μηχανικούς :
 που θέλουν να αξιοποιήσουν μία επιχειρηματική τους ιδέα δημιουργώντας
τη δική τους επιχείρηση,
 που
θέλουν
να
εκσυγχρονίσουν/επεκτείνουν
την
υφιστάμενη
επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητά τους
 μηχανικούς συμβούλους επιχειρήσεων και ανάπτυξης που θέλουν να
επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης και
υποβολής προτάσεων
για την αξιοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 20€ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ
κάτω 5ετίας και 30€ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ άνω 5ετίας. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής στο λογαριασμό
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Τράπεζα της Ελλάδας με ΙΒΑΝ: GR7101011210000000000026017
και να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ .

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 25 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το
παρακολουθήσουν ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον στο 90% της
διάρκειάς του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α/Α
1

Ημερομηνία
Δευτέρα
4/6/2018
5:00μμ-9:00μμ

2

Τρίτη
5/6/2018
5:00μμ-9:00μμ

3

Τετάρτη
6/6/2018

Τίτλος
Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής
ΕΣΠΑ 2014-2020/ Διαδικασίες
διαχείρισης και χρηματοδότησης
ενίσχυσης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020/Βασικά σημεία για
τη χρηματοδότηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εισηγητής
κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος,
Αγρονόμος Τοπογράφος
(MBA, Msc, Dip.Man CMI),
Μηχανικός-Ερευνητής
Ειδικός σε θέματα
διαχείρισης και αξιολόγησης
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων ΕΣΠΑ για
επιχειρήσεις

Κύρια χρηματοδοτικά
προγράμματα και σύγχρονα
χρηματοδοτικά εργαλεία
ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας για τους
μηχανικούς στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020-Τρόποι
αξιοποίησής τους.
Εκπόνηση Επιχειρηματικού
Σχεδίου

κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος

Εφαρμογή
περιεχομένου
επιχειρηματικού σχεδίου στην
υποβολή
αιτήσεων
σε
προγράμματα χρηματοδότησης
επιχειρηματικότητας
στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 επ’
ωφελεία μηχανικών - Σημεία
προσοχήςΠρακτικά
Παραδείγματα.
Ο ρόλος του Μηχανικού στο
ΕΣΠΑ 2014-2020

κ. Iωάννης Τσιτσόπουλος

5:00μμ-9:00μμ

4

Πέμπτη
7/6/2018
5:00μμ-9:00μμ

5

Παρασκευή
8/6/2018
5:00μμ-9:00μμ

κ. Σωτήρης Σιάγας,
(MΒΑ),
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αντιπρόεδρος Θερμοκοιτίδας
Ι4G.

κ. Ναούμ Μυλωνάς,
Οικονομολόγος, (Μsc),
Yποψήφιος Διδάκτορος ΑΠΘ
σε θέματα
επιχειρηματικότητας,
ΑΠΘ/Τμήμα Οικονομικό

κ. Βασίλης Μπέλλος,
Μηχανολόγος
Μηχανικός
(Msc), Ειδικός σε θέματα
υποστήριξης και ανάπτυξης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ωφελούμενοι Μηχανικοί από
το ΕΣΠΑ
Μηχανικοί
που
συμβουλευτικά
διαχείριση του ΕΣΠΑ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος : κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος, ΑΤΜ (MBA, Msc, CMI
Dip. Man.), Expert Programme Manager Σχεδιασμού και Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας.

δρουν
στη

