Case Study
Καταρτισμένοι εργαζόμενοι σε
εξειδικευμένα αντικείμενα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Με λίγα λόγια

Τι έπρεπε να γίνει

Η Data Consultants παρέχει

Συνεισφορά μας για τους δικαιούχους
των πράξεων: Τεχνική, διαχειριστική και
επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση
των ενταγμένων πράξεων και δημιουργία

τεχνική και συμβουλευτική
υποστήριξη σε δικαιούχους
για την επιτυχή υλοποίηση,
διαχείριση και ολοκλήρωση
ευρείας κλίμακας δράσεων
κατάρτισης και επιμόρφωσης
σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
αντικείμενα, με σκοπό την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα.

μίας «δεξαμενής» καταρτισμένων
εργαζομένων σε εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά αντικείμενα που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη
και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των
επιχειρήσεων.
Συνεισφορά για τους εργαζόμενους:
οι χιλιάδες ωφελούμενοι των
προγραμμάτων, που παρακολούθησαν
ή θα παρακολουθήσουν πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα αναμένεται
να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά
εργασίας, αναπτύσσοντας δεξιότητες πάνω
σε σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Πως προσθέσαμε αξία
Η συνεισφορά της Data Consultants

• Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης,

στην επιτυχημένη υλοποίηση των

ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική

προγραμμάτων:

καθοδήγηση στην οικονομική διαχείριση

• Υποστήριξη στην κατάρτιση φακέλου,

των πράξεων και τακτική επικοινωνία με

σύνταξη σχεδίου δράσης και ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης στην Πρόσκληση.

τους δικαιούχους για την ενημέρωσή τους
για την πορεία των επιμέρους δράσεων
(τεκμηριωμένα χρονοδιαγράμματα και

• Σε συνεργασία με το τμήμα Ερευνών

οδηγίες).

και Τεκμηρίωσης, διεξήχθη πρωτογενής

• Έγκαιρη και αξιόπιστη ολοκλήρωση των

έρευνα για τη διερεύνηση αναγκών των
εργαζόμενων, με αποτέλεσμα οι προτάσεις
που υποβλήθηκαν να είναι άρτιες και

διαγωνιστικών διαδικασιών ν. 4412/2016
για την ανάθεση των δράσεων κατάρτισης
/ πιστοποίησης / αξιολόγησης/

απόλυτα τεκμηριωμένες.

δημοσιότητας σε οικονομικούς φορείς.
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