MEGHÍVÓ
A „NEMZETI RUGALMASSÁGI TERV” CÍMŰ, GINOP-5.3.1-14-2015-00051 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYRE
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2014 őszén pályázatot írt ki „GINOP 5.3.1 - Rugalmas
foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” címmel. A pályázat célja a munka és a magánélet
összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a kis- és középvállalkozások
körében, a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának bővítése, valamint a munkavállalók és
munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése.
Az átvilágítási szolgáltatást nyújtók egyike konzorciumunk, amelyet a Corex Projektfejlesztési Kft., a
Rávezető Projekt Kft. és a Learning Innovation Kft. alkot.
Tisztelettel meghívjuk a „Nemzeti rugalmassági terv” című projektünk rendezvényére, melyen szeretnénk
rövid tájékoztatót nyújtani a projekt keretében a KKV-k számára megnyíló, páratlan szervezetfejlesztési és
az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségről, melynek keretében 100%-os, vissza nem térítendő
támogatás igényelhető
VÁLASZTHATÓ IDŐPONTOK:
1. 2016. március 30. (szerda) délelőtt 8:30-13:30 óra között
2. 2016. március 31. (csütörtök) délután 14:30-19:30 óra között
HELYSZÍN: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. – Horváth-ház (étterem)
Szervezetenként egy, maximum két fő jelentkezését várjuk!
Kérjük, hogy részvételi szándékát nevének és elérhetőségeinek (telefonszám és e-mail cím), valamint a
nap megjelölésével, legkésőbb 2016. március 24. (csütörtök) 12:00 óráig a rendezvenyek@corexpro.hu email címen jelezni szíveskedjen.

PROGRAM
Délelőtt
08:30 - 09:00

Vendégek fogadása, regisztráció

09:00 - 09:15

Köszöntés, a Konzorcium bemutatása, a program ismertetése

09:15 - 09:45

A GINOP 5.3.1 és 5.3.2 pályázati konstrukciók céljainak és tartalmának
bemutatása

09:45 - 10:00

Motivációs modul: miért éri meg részt venni a programban? Mit nyerhet ezzel a
szervezet?

10:00 - 10:30

A pályázatban szereplő atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatos információk

10:30 - 10:45

Kávészünet

10:45 - 11:15

Az átvilágítási folyamat menete a GINOP 5.3.1 programban

11:15 - 11:45

Kérdések-válaszok, praktikus információk a pályázatokkal kapcsolatban

11:45 - 12:05

Jó gyakorlatok bemutatása az atipikus foglalkoztatással kapcsolatban

12:05 - 12:30

A nap zárása: tanulságok megfogalmazása, ösztönzés

12:30 -

Büféebéd

Délután
14:30 - 15:00

Vendégek fogadása, regisztráció

15:00 - 15:15

Köszöntés, a Konzorcium bemutatása, a program ismertetése

15:15 - 15:45

A GINOP 5.3.1 és 5.3.2 pályázati konstrukciók céljainak és tartalmának
bemutatása

15:45 - 16:00

Motivációs modul: miért éri meg részt venni a programban? Mit nyerhet ezzel a
szervezet?

16:00 - 16:30

A pályázatban szereplő atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatos információk

16:30 - 16:45

Kávészünet

16:45 - 17:15

Az átvilágítási folyamat menete a GINOP 5.3.1 programban

17:15 - 17:45

Kérdések-válaszok, praktikus információk a pályázatokkal kapcsolatban

17:45 - 18:05

Jó gyakorlatok bemutatása az atipikus foglalkoztatással kapcsolatban

18:05 - 18:30

A

nap

zárása:

megfogalmazása, ösztönzés
18:30 -

Büfévacsora

tanulságok

