Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου αποφάσισε
την παράταση ισχύος του Θεματολογίου για ακόμη 12 μήνες,
δηλαδή μέχρι τις 31/12/2019.

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
2017–2018

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της αναβάθμισης του
ανθρώπινου δυναμικού, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, καθώς και της ενίσχυσης της
διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, προωθούνται και υλοποιούνται από την ΑνΑΔ
διάφορα Σχέδια.
Το Σχέδιο «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό»
στοχεύει στην κάλυψη αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/
οργανισμών που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν με προγράμματα κατάρτισης στην
Κύπρο, σε θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας
και τεχνογνωσίας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων/οργανισμών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τομέων
οικονομικής δραστηριότητας.
Το Σχέδιο διέπεται από Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών, τον οποίο οι
ενδιαφερόμενοι για να αξιοποιήσουν το Σχέδιο πρέπει απαραίτητα να εξετάζουν και
να αξιοποιούν σε συνδυασμό με το Θεματολόγιο.
Το παρόν έγγραφο περιέχει το Θεματολόγιο για την περίοδο 2017 – 2018 για τα
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό, το οποίο έχει
προσδιοριστεί μέσα από το γενικότερο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων
της ΑνΑΔ και αφού έγινε σχετική διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς. Αναμένεται ότι
θα αποτελέσει χρήσιμο καθοδηγητικό έγγραφο για τις επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς στην αναζήτηση και την επιλογή των κατάλληλων προγραμμάτων
κατάρτισης στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου.

2.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Η πολιτική για έγκριση και επιχορήγηση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του
Σχεδίου «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό» στηρίζεται
κυρίως στην ύπαρξη συγκεκριμένης ανάγκης κατάρτισης στην επιχείρηση/οργανισμό
που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με πρόγραμμα κατάρτισης στην Κύπρο, στην
επιλεξιμότητα του θέματος σύμφωνα με το ισχύον Θεματολόγιο, στην καταλληλότητα
του προγράμματος και των εκπαιδευτών για ικανοποίηση της ανάγκης αυτής, καθώς
και στις δυνατότητες του προϋπολογισμού του Σχεδίου.
Όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια έγκρισης αναφέρονται αναλυτικά στον
ισχύοντα Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου «Μονοεπιχειρησιακά
Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό» (ιστοσελίδα: www.anad.org.cy).
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3.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 2017 - 2018

Το Θεματολόγιο για τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
αφορά καινοτομικά ή/και εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης που αποσκοπούν
επικεντρωμένα σε:
•

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων:
➢ Πρακτικές, μέθοδοι και εργαλεία για βελτίωση της παραγωγικότητας
➢ Ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
➢ Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων παραγωγής
➢ Εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
➢ Ανάπτυξη και χρήση καινοτομίας
➢ Προώθηση της έρευνας

•

Προώθηση των Πράσινων Δεξιοτήτων:
➢ Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος ανάπτυξη
➢ Αξιοποίηση και διαχείριση ενεργειακών και φυσικών πόρων
➢ Διαχείριση υλικών και αποβλήτων

4.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Δεν αποτελούν προτεραιότητα για την ΑνΑΔ και κατά συνέπεια δεν εγκρίνονται οι
ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων:
•

Θέματα που καλύπτουν ανάγκες κατάρτισης που είναι δυνατό να ικανοποιούνται
αποτελεσματικά με προγράμματα κατάρτισης στην Κύπρο.

•

Θέματα που δεν σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας.

•

Θέματα που είναι ακαδημαϊκής φύσης.

•

Θέματα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία προορίζονται πρωτίστως για
προσωπική κατανάλωση χωρίς πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

•

Θέματα που αφορούν ενημέρωση
τεχνολογίες και εξοπλισμό.

•

Θέματα που αφορούν ενημέρωση σε νέες εκδόσεις ή αναβαθμίσεις λογισμικού.

για
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πρώτες

ύλες,

προϊόντα/υπηρεσίες,

5.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι για κάθε περίπτωση, για να καθίσταται δυνατή η έγκριση
προγράμματος κατάρτισης από την ΑνΑΔ, πρέπει να ικανοποιούνται παράλληλα και
ταυτόχρονα οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
•

Το πρόγραμμα δεν πρέπει να εντάσσεται στα θέματα που δεν εγκρίνονται.

•

Το πρόγραμμα πρέπει να εμπίπτει στους καθορισθέντες θεματικούς τομείς.

•

Το πρόγραμμα πρέπει να έχει κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑνΑΔ ότι
αποτελεί πρόσφορο τρόπο αποτελεσματικής ικανοποίησης υπαρκτής ανάγκης
κατάρτισης.

•

Το πρόγραμμα πρέπει να εκτιμάται αρμοδίως ότι δύναται να τύχει της επιχορήγησης
της ΑνΑΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της αλλά και το
σύνολο των ανειλημμένων οικονομικών δεσμεύσεων της.

•

Το πρόγραμμα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και να ικανοποιεί όλα τα
κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του
Σχεδίου.
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