ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ
ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ/ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΠΡΟΝΟΗΩΝ ΥΔΓΗΩΝ
Η Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ζην πιαίζην ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο γηα
βειηίωζε ηωλ πξνζθεξόκελωλ ππεξεζηώλ ηεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο εξγαδόκελνπο θαη
ηνπο αλέξγνπο, πξνρώξεζε ζε ηξνπνπνηήζεηο νξηζκέλωλ πξνλνηώλ ζηα Σρέδηα Καηάξηηζεο.
Αθνινύζωο, παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά γηα ελεκέξωζή ηωλ Ιδξπκάηωλ/Οξγαληζκώλ
Καηάξηηζεο, νη αιιαγέο πνπ θα ιζσύζοςν για ηα ππογπάμμαηα καηάπηιζηρ πος θα
εγκπιθούν για ςλοποίηζη μέζα ζηο Β΄ Δξάμηνο 2012.
1. Αλαθνξηθά κε ην σέδιο Πολςεπισειπηζιακά
Καηάπηιζηρ - ςνήθη, ε ΑλΑΓ απνθάζηζε όπωο:

Ππογπάμμαηα

ςνεσιζόμενηρ

(α)

Δηακνξθωζεί ρωξηζηό Θεκαηνιόγην Πξνηεξαηνηήηωλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο
ζεκαηηθνύο ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο, θαζώο θαη θαηάινγν ζεκάηωλ ηα νπνία δελ ζα
κπνξνύλ λα εγθξίλνληαη γηα εθαξκνγή θαη επηρνξήγεζε πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο ζην
πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ.

(β)

Δηαθνξνπνηεζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ αλά πξόγξακκα από 25 ζε 28.

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, πξνϋπόζεζε γηα έγθξηζε εθαξκνγώλ πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο γηα
πινπνίεζε κέζα ζην Β΄ Δμάκελν 2012 θαη κεηαγελέζηεξα είλαη
νη αληίζηνηρεο
Πξνδηαγξαθέο Καηάξηηζεο να καλύπηονηαι από ηο νέο Θεμαηολόγιο Πποηεπαιοηήηων,
αλεμάξηεηα αλ απηέο είλαη λέεο ή παιηέο.
2. Αλαθνξηθά κε ην Πολςεπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα ςνεσιζόμενηρ Καηάπηιζηρ Εωηικήρ ημαζίαρ, ε ΑλΑΓ απνθάζηζε όπωο:
(α)

Δηακνξθωζεί ρωξηζηό Θεκαηνιόγην
ζεκαηηθνύο ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο.

Πξνηεξαηνηήηωλ

πνπ

πεξηιακβάλεη

ηνπο

Δηεπθξηλίδεηαη ζην Θεκαηνιόγην όηη, ζέκαηα ηα νπνία δελ είλαη επηθεληξωκέλα, δελ
απνηεινύλ θαηλνηνκηθέο/εμεηδηθεπκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη ηα νπνία είλαη δπλαηό λα
θαιπθζνύλ από ηα Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο –
Σπλήζε, δελ εγθξίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ.
(β)

Δηαθνξνπνηεζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ αλά πξόγξακκα από 25 ζε 28.

3. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζηε βάζε ηωλ πξνλνηώλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρύζεηο,
νη Μεγάλερ Δπισειπήζειρ, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε Σύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/ΔΚ
ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηωλ πνιύ κηθξώλ, ηωλ κηθξώλ θαη ηωλ κεζαίωλ
επηρεηξήζεωλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο L/124, 20.05.2003), ζα
απαηηείηαη κε ηε ππνβνιή αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηα πην πάλω Σρέδηα ηεο ΑλΑΓ, να
ζςμπληπώνοςν ηο Ένηςπο 2 (ΓΔΝ) «Ανάλςζη Υαπακηήπα Κινήηπος ηηρ Δπισείπηζηρ».
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Οη αλαζεωξεκέλνη Οδεγνί Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηώλ θαη όια ηα Έληππα ηωλ πην πάλω
Σρεδίωλ, θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα Θεκαηνιόγηα Πξνηεξαηνηήηωλ, έρνπλ αλαξηεζεί ζηηο
ηζηνζειίδεο ηεο ΑλΑΓ ζηε δηεύζπλζε www.hrdauth.org.cy θαη είλαη ζηε δηάζεζε όιωλ ηωλ
ελδηαθεξνκέλωλ.
Τνλίδεηαη όηη, γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ εγθξίζεθαλ γηα πινπνίεζε κέζα ζην Α΄ Δμάκελν ηνπ
2012, ζα ηζρύνπλ νη πξόλνηεο ηωλ πθηζηάκελωλ Οδεγώλ Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηώλ θαη ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα αληίζηνηρα Έληππα.
Δπηζεκαίλεηαη ελεκεξωηηθά ζηα Ιδξύκαηα/Οξγαληζκνύο Καηάξηηζεο όηη, έρνπλ γίλεη
δηαθνξνπνηήζεηο ζε νξηζκέλεο πξόλνηεο ηωλ πην θάηω Σρεδίωλ ηεο ΑλΑΓ, νη νπνίεο ηίζεληαη
ζε ηζρύ από 1ε Μαξηίνπ 2012:


Σρέδηα Μνλνεπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ Αξρηθήο θαη Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο
ζηελ Κύπξν



Σρέδην Μνλνεπηρεηξεζηαθώλ
Δμωηεξηθό



Σρέδην Σηειέρωζεο Δπηρεηξήζεωλ κε Απόθνηηνπο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Έθηαθην Σρέδην Σηήξημεο ηεο Απαζρόιεζεο κε Δμαηνκηθεπκέλε Καηάξηηζε Αλέξγωλ
ζηηο Δπηρεηξήζεηο

Πξνγξακκάηωλ

Σπλερηδόκελεο

Καηάξηηζεο

ζην

Οη αλαζεωξεκέλνη Οδεγνί Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηώλ θαη όια ηα Έληππα ηωλ πην πάλω
Σρεδίωλ έρνπλ αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΑλΑΓ ζηε δηεύζπλζε www.hrdauth.org.cy
Σηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηεο ΑλΑΓ έρνπλ αλαξηεζεί ηα Θεκαηνιόγηα Πξνηεξαηνηήηωλ
γηα ηo Σρέδην Μνλνεπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κύπξν
θαη ην Σρέδην Μνλνεπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζην
Δμωηεξηθό.
Δπίζεο, ηνλίδεηαη όηη νη Λεηηνπξγνί ηεο ΑλΑΓ είλαη ζηε δηάζεζή ηωλ Ιδξπκάηωλ/Οξγαληζκώλ
Καηάξηηζεο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ηπρόλ ρξεηαζηεί.
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