
 
 

Πρόγραμμα: Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» 

 
Πρόσκληση: 2η  

 
Τίτλος έργου: Cross border Action Plan for the Development and Operation of an 
Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the 

context of the Social Economy and Social Innovation (Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για 
την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και 

Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας 
και Καινοτομίας) 
 

Ακρωνύμιο: Action Plan for Social Entrepreneurship 
 

Άξονας προτεραιότητας: 4. Μία κοινωνικά ενταγμένη Διασυνοριακή περιοχή  
 
Επενδυτική προτεραιότητα: 9c: Providing support for social enterprises 

 
Περίληψη έργου: Στη διασυνοριακή περιοχή ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Βουλγαρία λειτουργούν ήδη 501 κοινωνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και 37 στην 
Ελλάδα (επιπλέον 160 κοινωνικές επιχειρήσεις προβλέπεται να δημιουργηθούν από τον 
κρατικό μηχανισμό).  Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες για το 

επίπεδο απασχόλησης (εκτός από την ελληνική πλευρά:> 350 άτομα), τις διαθέσιμες 
υπηρεσίες τους, τις ομάδες-στόχους τους, την αποτελεσματικότητα τους κ.ο.κ.  

Οι μέχρι σήμερα Εθνικές και Περιφερειακές Δημόσιες Πολιτικές και παρεμβάσεις δεν 
έχουν κατορθώσει να διαμορφώσουν ένα ευνοϊκό και φιλικό περιβάλλον για την 
ενίσχυση και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και 

οι απασχολούμενοι στον τρίτο τομέα (κοινωνική οικονομία) και την αλληλέγγυα 
οικονομία εξακολουθούν να έχουν σημαντικές ανάγκες.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα προσπαθήσει να καλύψει αυτά τα κενά 
δημιουργώντας μία οργανωμένη, σταθερή δομή που θα στηρίζει διαρκώς τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις. Ο βασικός μηχανισμός του θα είναι:  

- Καταγραφή και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των κοινωνικών επιχειρήσεων  

- Διάγνωση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων  

- Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου κοινωνικών δεικτών και παρακολούθηση των 

δεικτών στους τομείς ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιχειρήσεων  

- Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις. 

Επομένως, εφαρμόζοντάς τα παραπάνω θα πετύχει παρεμβάσεις στους κάτωθι άξονες:  
 Ενθάρρυνση και ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και Προώθηση της 

Κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους νέους  
 Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και δομών υποστήριξης  

 Διευκόλυνση της πρόσβασης σε Βιώσιμη Χρηματοδότηση 
 Υποστήριξη Πρόσβασης σε δημόσιες αγορές  
 Ολοκληρωμένη Στρατηγική και Χρηστή Διακυβέρνηση  

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την διαμόρφωση, βελτίωση και αποτελεσματικότητα 
του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας σε Περιφερειακό, Εθνικό  και Διακρατικό 

Επίπεδο.  
 
 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 569.105,29 € 
Προϋπολογισμός Π.Κ.Μ: 174.393,00 €  

Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 85% 
Xρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 01/09/2017-31/08/2019 (24 μήνες) 



Συμμετέχοντες Φορείς :  

1. LP: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Ελλάδα) 
2. P2: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(Ελλάδα) 

3. P3: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ελλάδα) 

4. P4: Δήμος Yakoruda (Βουλγαρία) 
5. P5: Σχολή Καλών Τεχνών, Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” (Βουλγαρία), 

Βλαγκόεβγκραντ. 

 
 

         



    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               


