23/03/2011
Ενημέρωση προς Επιχειρήσεις – Α’ Κύκλος Έργου
Σε σχέση με την ένταξη της επιχείρησης σας στα πλαίσια του Α’ κύκλου του έργου
«Εφαρμογή του Μοντέλου Investors in People σε κυπριακές επιχειρήσεις και
οργανισμούς» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας ενημερώνουμε τα πιο
κάτω:
•

Η αξιολόγηση της επιχείρησης σας με το πρότυπο Investors in People θα
πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τις 31 Οκτωβρίου, 2011.

•

Σε συνεννόηση με τον Συμβουλευτικό Οίκο Deloitte Ltd μέχρι τις 5
Σεπτεμβρίου, 2011 θα πρέπει να αποσταλεί στην ΟΕΒ η

συμπληρωμένη

Αίτηση Αξιολόγησης η οποία θα προωθηθεί στον διεθνή οργανισμό Investors
in People από την ΟΕΒ (σημείωση: το section 3 της αίτησης δεν πρέπει να
συμπληρωθεί).
•

Παράλληλα, στην ΟΕΒ θα πρέπει να σταλεί και η γραπτή δήλωση από την
Deloitte Ltd – κύριο Γιώργο Παντελίδη – στην οποία θα αναφέρεται ότι η
επιχείρηση σας είναι έτοιμη για την Πιστοποίηση.

•

Με την πιστοποίηση της Επιχείρησης με το πρότυπο Investors ίn People και
με την κατάθεση των απαραίτητων παραστατικών προς την ΟΕΒ το 80% του
κόστους των Συμβουλευτικών υπηρεσιών με ανώτατο όριο €20.000,- θα
πληρωθεί από την ΟΕΒ προς τον πιο πάνω Συμβουλευτικό Οίκο και το 80%
του κόστους Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Επιχείρησης, με ανώτατο όριο
τις €2.700,- θα πληρωθεί από την ΟΕΒ προς το διεθνή οργανισμό Investors in
People. Νοείται ότι το υπόλοιπο ποσό τόσο για την Συμβουλευτική όσο και για
την Πιστοποίηση, θα εξοφληθεί από την Επιχείρηση.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό του Έργου σε συνεννόηση με τον
Συμβουλευτικό Οίκο Deloitte Ltd παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε γραπτώς μέχρι
τις 29 Απριλίου,2011 την αναμενόμενη περίοδο πραγματοποίησης της αξιολόγησης
της Επιχείρησης σας (π.χ. αρχές Σεπτεμβρίου, 2011).
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχών διευκρινήσεις,
Με εκτίμηση,
Μαρία Στ. Θεοδώρου
Investors in People – Cyprus Manager

