
Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός 
Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας 
και της Κοινωνικής Καινοτομίας

Άξονας Προτεραιότητας 4: Μία κοινωνικά ενταγμένη διασυνοριακή περιοχή

Επενδυτική Προτεραιότητα 9c «Providing support for social enterprises
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ

•Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(Επικεφαλής Εταίρος)

•Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων(Εταίρος 2)

•Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης -
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας(Εταίρος 3)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

•Municipality of Yakoruda (Εταίρος 4)

•Faculty of Arts, SWU “Neofit Rilski (Εταίρος 
5)
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος 
είναι 569.105,29 € 

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 24 μήνες από
02/10/2017 έως 01/10/2019.
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ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

→ Ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας / αποτελεσματικότητας, καθώς και
της παραγωγικότητας και της εφαρμογής της καινοτομίας, από τις κοινωνικές
επιχειρήσεις.

→ Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών και προώθηση
προϊόντων / υπηρεσιών των κοινωνικών επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο κοινό
ευάλωτων ομάδων και στις δύο πλευρές της διασυνοριακής περιοχής

→ Η επέκταση των δυνητικών αγορών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις

→ Η ώθηση των νέων κυρίως πολιτών στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

4Ημερίδα, Θεσσαλονίκη 30 Ιανουαρίου 2019
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΧΟΙ

• Αύξηση του αριθμού των χρηστών των υπηρεσιών και των προϊόντων, καθώς και του κύκλου εργασιών 
των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων

•Δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων

•Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των στελεχών των κοινωνικών επιχειρήσεων

• Αδειοδότηση για επανάληψη των οικονομικών δραστηριοτήτων και της γεωργικής παραγωγής στις 
καθορισμένες περιοχές προτεραιότητας

•Προώθηση των προϊόντων των κοινωνικών επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο κοινό ευάλωτων ομάδων και 
στις δύο πλευρές της διασυνοριακής  περιοχής

•Ανάπτυξη σε συνεχή βάση και, όπου είναι δυνατόν, ειδικότερα στα αντικείμενα της επικοινωνίας, της 
συνεργασίας και της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων

5Ημερίδα, Θεσσαλονίκη 30 Ιανουαρίου 2019
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

❑ Προϊόντα που σχετίζονται με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνική 
Οικονομία και αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

•Καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων και εργαλείων των
χαρακτηριστικών των κοινωνικών επιχειρήσεων

•Διαγνωστικά εργαλεία των αναγκών των κοινωνικών
επιχειρήσεων

•Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης των οικονομικών
και κοινωνικών επιδόσεων των κοινωνικών επιχειρήσεων

6Ημερίδα, Θεσσαλονίκη 30 Ιανουαρίου 2019
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2)
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❑Προϊόντα που σχετίζονται με τη δομή υποστήριξης της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων και αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

•Εκπαιδευτικά εργαλεία και πρότυπα συμβουλευτικής,

•Πρόσβαση σε οδηγό δημοσίων συμβάσεων, σε χρήση
χρηματοοικονομικών εργαλείων, σε κοινωνική δικαιόχρηση,
κ.λπ..

•Τυποποιημένα μοντέλα και εργαστήρια δικτύωσης για
υπάρχουσες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις



ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαχείριση Έργου & Συντονισμός

Λειτουργική & Οικονομική 
Διαχείριση - Τελική Έκθεση

ΠΚΜ Κατάρτιση των project progress reports & οικονομικών 
αναφορών για την έκδοση των πιστοποιητικών ΠΑΜΑΚ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

YAKORUDA

NEOFIT

Συνεδριάσεις που αφορούν τον 
συντονισμό του Έργου

ΠΚΜ 4 project meetings θα πραγματοποιηθούνε με συμμετοχή 
των εταίρων για το προγραμματισμό των εκάστοτε 
εξαμήνων, την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τον 
σχεδιασμό για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας

ΠΑΜΑΚ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

YAKORUDA

NEOFIT



ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Επικοινωνία & Διάδοση

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΚΜ Δημιουργία και παρακολούθηση- ενημέρωση της 
επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματοςΠΑΜΑΚ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

YAKORUDA

NEOFIT

Ημερίδες ενημέρωσης

ΠΚΜ Υλοποίηση 5 Ημερίδων ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης, 2 στην Ελλάδα και 3 στην ΒουλγαρίαYAKORUDA

NEOFIT

Καταχωρήσεις, e-newsletters, προώθηση 
μέσω Internet

YAKORUDA Καταχωρήσεις, e-newsletters, προώθηση μέσω Internet

Πληροφόρηση & προωθητικό εκτυπωμένο 
υλικό

YAKORUDA 2 φυλλάδια, 1 αφίσα, 1 banner

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δημοσιότητα, 
φυλλάδια

NEOFIT Facebook, Τwitter κ.λ
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Παρατηρητήριο σχετικά με την κοινωνική 
οικονομία και την επιχειρηματικότητα

Αναλυτική Μελέτη της Τρέχουσας Κατάστασης 
της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΠΚΜ Σύνταξη λεπτομερούς μελέτης για την καταγραφή της 
κατάστασης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τοπικό 
επίπεδο. Συμπεράσματα και δράσεις για την Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητας

ΠΑΜΑΚ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

NEOFIT
Ανάπτυξη ενός Δυναμικού Εργαλείου για τη 
διάγνωση των αναγκών των κοινωνικών 
επιχειρήσεων

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ Σε συνδυασμό με την Μελέτη της Τρέχουσας κατάστασης θα 
δημιουργηθεί ένα δυναμικό εργαλείο για διάγνωση των 
αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων

YAKORUDA

Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου κοινωνικών 
δεικτών στους τομείς ενδιαφέροντος των 
κοινωνικών επιχειρήσεων - Παρακολούθηση 
σχετικών κοινωνικών δεικτών

ΠΑΜΑΚ Παρακολούθηση Κοινωνικών Δεικτών σε Μακροοικονομικό 
και Μικροοικονομικό

Εκπόνηση τομεακών ερευνών σχετικά με τη 
ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ Εκπόνηση τομεακών ερευνών σε επίπεδο ζήτησης προϊόντων 
και υπηρεσιών φορεών Κ.ΑΛ.Ο

Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης ΠΑΜΑΚ
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (2)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Παρατηρητήριο σχετικά με την κοινωνική 
οικονομία και την επιχειρηματικότητα

Δημιουργία μιας γεωχωρικής βάσης 
δεδομένων και ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
συλλογής δεδομένων και δεδομένων για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα

ΠΚΜ Σχεδιασμός και υλοποίηση γεωχωρικής βάσης με πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υπό μελέτη περιοχής. Θα 
περιλαμβάνει χωρικά και περιγραφικά δεδομένα, διαδικασίες και 
λειτουργίες για περαιτέρω χωρική ανάλυση. Η συλλογή δεδομένων θα 
περιλαμβάνει τον αριθμό των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή, 
τους τομείς δραστηριότητάς τους, τον αριθμό των των εργαζομένων, 
των φορέων υποστήριξης κλπ. και θα ανανεωθεί σε όλο το έργο

ΠΑΜΑΚ

Μεθοδολογικό μοντέλο αξιολόγησης και 
διάδοσης ορθών πρακτικών σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Περιφερειακό σχέδιο και στρατηγική για την 
κοινωνική οικονομία

ΠΚΜ Περιφερειακό Σχέδιο και  Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία το 
οποίο θα αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, καθοδηγώντας 
τις πολιτικές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, ενημερώσεις των ενδιαφερομένων για τις 
δραστηριότητες προώθησης, ανάπτυξη και χρηματοδότηση 
αποφάσεων κ.λπ. 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

YAKORUDA
NEOFIT
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (1)
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Δομή για την υποστήριξη και την ενίσχυση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων

Ανάπτυξη Μοντέλου Συνεργατικής Δικτύωσης 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων

NEOFIT Συναντήσεις Δικτύωσης 

Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαδικτύου για 
ηλεκτρονική συμβουλευτική

ΠΑΜΑΚ Παρουσίαση της Πλατφόρμας από εξειδικευμένο στέλεχος.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εργαλείων και 
Προτύπων Πακέτων Συμβουλευτικής σε θέματα: 
Οργάνωση και Διαχείριση, Χρηματοδότηση, 
Αγορές και Πωλήσεις, Ποιότητα

NEOFIT
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε 
επόμενες δράσεις του έργουΠΑΜΑΚ

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
παρακολούθησης των κοινωνικών δεικτών για 
την ενημέρωση / συμβουλευτική των κοινωνικών 
επιχειρήσεων

ΠΚΜ Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου κοινωνικών δεικτών 
στους τομείς ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιχειρήσεων 
και συντονισμός παρακολούθησης των σχετικών κοινωνικών 
δεικτών. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων της παρακολούθησης 
των κοινωνικών δεικτών για ανάλυση και αποτύπωση 
συμπερασμάτων για την ενημέρωση των στελεχών των 
κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω των εντύπων 
συμβουλευτικής. 

YAKORUDA



13Ημερίδα, Θεσσαλονίκη 30 Ιανουαρίου 2019

Action Plan for Social Entrepreneurship

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (2)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Δομή για την υποστήριξη και την ενίσχυση 
της ανάπτυξης των επιχειρήσεων

Δίκτυο εμπειρογνωμόνων για επιστημονική 
και συμβουλευτική υποστήριξη των δημόσιων 
και τοπικών αρχών

ΠΚΜ Δίκτυο εμπειρογνωμόνων

YAKORUDA

Κέντρο Λειτουργίας Πληροφοριών και 
Συμβουλευτικής

ΠKM Δημιουργία και λειτουργία ενός γραφείου πληροφοριών, 
το οποίο θα παρέχει συνεχείς συμβουλές / πληροφορίες 
στους ενδιαφερόμενους και πληροφορίες για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα (τη νομοθεσία, τις δράσεις 
στήριξης, την κατάρτιση του προσωπικού, τις πηγές 
χρηματοδότησης κ.λπ.)

YAKORUDA

Λειτουργία του Εργαστηρίου 
Ανατροφοδότησης και Δικτύωσης των 
Υπαρχουσών και Προπαρασκευαστικών 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων

NEOFIT
ΠΑΜΑΚ

Reference Guides ΠΑΜΑΚ



ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (1)
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Πιλοτικές εφαρμογές για κοινωνικές επιχειρήσεις και 
δικαιούχοι

5 Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών για την 
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

ΠΑΜΑΚ Κατάρτιση εκπαιδευτικών για την εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαίδευση στελεχών τοπικών αρχών και οργανισμών
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ Παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη Δήμων και λοιπών φορέων που 

εμπλέκονται με την Κοινωνική οικονομία

Διαπεριφερειακό φόρουμ για την προώθηση τοπικών 
συμφωνιών για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

ΠΚΜ Διοργάνωση διαπεριφερειακού φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών για την ανταλλαγή εμπειριών 
ορθών πρακτικών, συστάσεων, προτάσεων, συμφωνιών μεταξύ των μερών 
κ.λπYAKORUDA

Διοργάνωση ετήσιας έκθεσης για την προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

ΠΚΜ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Ημερίδα, Θεσσαλονίκη 30 Ιανουαρίου 2019



ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (2)
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Πιλοτικές εφαρμογές για κοινωνικές 
επιχειρήσεις και δικαιούχοι

Οργάνωση βραβείων αριστείας για την 
επιχειρηματικότητα

ΠΑΜΑΚ • Καθορισμός μεθοδολογίας με την οποία θα καθοριστούν οι 
κατηγορίες αριστείας σε διάφορους
• Διορισμός τριμελούς επιτροπής, για τη συλλογή και την αξιολόγηση 
των αιτήσεων σε κάθε κατηγορία βραβείων αριστείας. 
• Ολοκλήρωση αξιολόγησης και επιλογή των βραβεβόμενων
κοινωνικών επιχειρήσεων
• Έκθεση ανασκόπησης των βραβείων αριστείας

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας 
για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων

ΠΚΜ Η συμβουλευτική θα περιλαμβάνει τα εξής: κατάρτιση 
επιχειρηματικών σχεδίων, σχέδιο μάρκετινγκ, αξιοποίηση πηγών 
χρηματοδότησης, ενημέρωση του θεσμικού πλαισίου κ.λ.π. Θα 
υπάρχουν 6 κατ’ελάχιστο ατομικές ή/και 10 κατ’ελάχιστο ομαδικές 
συνεδρίες συμβουλευτικής για κάθε συμμετέχοντα. Συνολικά θα 
λάβουν μέρος 30 στελέχη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

ΠΑΜΑΚ

YAKORUDA

NEOFIT
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Πιλοτικές εφαρμογές για κοινωνικές 
επιχειρήσεις και δικαιούχοι

Κοινωνική Εκπαίδευση

ΠΚΜ Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση ατόμων 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. Αξιοποίηση εμπειρίας του προγράμματος 
κατάρτισης των ενδιαφερομένων ή των ομάδων συμφερόντων στους 
τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, του θεσμικού 
πλαισίου για τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η δράση αυτή χωρίζεται σε τρεις επιμέρους δράσεις.
Α) Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
Β) Απασχόληση δύο στελεχών για την οργάνωση και τη διαχείριση 
του προγράμματος συμβουλευτικής
Γ) Διαχείριση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

YAKORUDA

NEOFIT
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Action Plan for Social Entrepreneurship
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