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Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship (APFSE) - 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 
Κοινωνικής Καινοτομίας” υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλη-
σης  για υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνορι-
ακής Συνεργασίας“ Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”, Άξονας 
Προτεραιότητας 4: Μία κοινωνικά ενταγμένη διασυνοριακή περιοχή,  
Επενδυτική Προτεραιότητα 9 «Providing support for social enterprises».  

Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” εγκρίθηκε προς 
χρηματοδότηση με την Απόφαση της 3ης συνάντησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλ-
γαρία 2014-2020» στις 16-3-2017 και είναι πρωτοβουλία της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος. 
Το εταιρικό του σχήμα αποτελείται συνολικά από πέντε (5) εταίρους:

•  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) – LB

•  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Οργάνωσης και 
 Διοίκησης Επιχειρήσεων – PB2

•  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Οικονομικών  
 Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας –  PB3

•  Municipality of Yakoruda – PB4

•  Faculty of Arts, South-West University “Neofit Rilski”,  
 Blagoevgrad (Bulgaria) – PB5

Εισαγωγή
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Το έργο APFSE ήταν το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής  
Μακεδονίας με άλλους εταίρους από ελληνικής πλευράς και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων εταίρων που εμπλέκονται στην περιφερειακή 
στρατηγική για την κοινωνική οικονομία, διευρύνθηκε και εμπλουτίστηκε με τους Βούλγαρους  
εταίρους που συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη διμερή ή πολυμερή συνεργασία σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού ενδιαφέροντος

Το έργο παρήγαγε μια ποικιλία προϊόντων, όπως εργαλεία εγγραφής Βάσεων Δεδομένων και 
Χαρακτηριστικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων, διαγνωστικά εργαλεία για Ανάγκες Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων και εργαλεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κοινωνικής και 
οικονομικής απόδοσης των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, έχουν παραδοθεί προϊόντα που σχετίζονται με τη δομή υποστήριξης επιχειρηματικής  
ανάπτυξης, όπως εργαλεία κατάρτισης και πρότυπα συμβουλευτικής, οδηγοί για δημόσιες 
συμβάσεις, χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων, κοινωνική δικαιοχρησία κ.λπ., καθώς και 
μοντέλα και εργαστήρια δικτύωσης για υπάρχουσες και καταξιωμένες κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Ταυτόχρονα, προϊόντα πιλοτικών εφαρμογών όπως υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης 
για στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων, διασυνδέσεις κοινωνικής οικονομίας με το εκπαιδευτι-
κό σύστημα καθώς και δράσεις προώθησης προϊόντων κοινωνικής επιχείρησης και κοινωνικής  
οικονομίας σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης, είναι διαθέσιμα και μεταβι-
βάσιμα σε άλλες περιοχές.

Σύνοψη των κύριων δραστηριοτήτων 
του Έργου
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Οι εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου πραγματοποιήθηκαν στην 
επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος και ιδιαίτερα στο διασυνοριακό τρίγωνο Κομοτηνή – 
Blagoevgrad – Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας 3 περιοχές του προγράμματος και 3 περιφέρειες: 
Περιφέρεια Νοτιοδυτικού Blagoevgrad στη Βουλγαρία, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην Ελλάδα.

Οι ομάδες-στόχοι περιλάμβαναν Δήμους, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, εργατικούς συνεται-
ρισμούς, παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών, πολίτες, τοπικές κοινότητες, καθηγητές κ.λπ.

Ο αντίκτυπος του έργου μπορεί να επιτευχθεί σε πολλά επίπεδα: 

 Στην βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και συνεπώς στην αποτελεσματικότητα και 
 αποδοτικότητα των προτεινόμενων πολιτικών και μέτρων για την κοινωνική οικονομία  

 Στις γνώσεις που αποκομίστηκαν σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών  
 επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης

 Στη βελτιωμένη οργανωτική ικανότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων 

 Στη συνολική ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών  
 επιχειρήσεων στο χώρο παρέμβασης 

 Στην καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  
 μέσω των προσπαθειών οικοδόμησης συνεταιριστικής κουλτούρας μεταξύ των  
 κοινοτήτων και των κοινωνικών επιχειρήσεων, κάτι που επιτεύχθηκε.   

 Μέσω της βάσης που δημιουργήθηκε για τη διαμόρφωση σταθερών δικτύων συνεργασίας   

Αντίκτυπο στις Ομάδες - Στόχους 
(Target Groups)
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Η προστιθέμενη αξία του έργου σχετίζεται με τα κύρια προϊόντα που 
παραδόθηκαν όπως η ίδρυση της Δομής Υποστήριξης της επιχειρη-
ματικής ανάπτυξης και του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας.  
Αυτές οι δομές ίδρυσαν το πλαίσιο και δημιούργησαν τα εργαλεία για 
την καταγραφή και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των κοινω-
νικών επιχειρήσεων, όπως και τη διάγνωση των αναγκών των κοινω-
νικών επιχειρήσεων σε γνωρίσματα, υπηρεσίες και επαγγελματικές 
δεξιότητες. 

Οι δομές παρέχουν το πλαίσιο για τη βελτιωμένη οργανωτική  
ικανότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων, τις ενισχυμένες γνώσεις,  
δεξιότητες και ικανότητες των στελεχών των κοινωνικών επιχειρήσεων  
και διευκολύνουν την παραγωγή, την εφαρμογή και την διάδοση της 
καινοτομίας μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ένα σταθερό δίκτυο ειδικών για την επιστημονική και συμβουλευτική  
υποστήριξη των τοπικών αρχών, των υπεύθυνων των κοινωνικών 
οργανώσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του κοινού έχει  
δημιουργηθεί.

Προστιθέμενη αξία του Έργου
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Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων περιλάμβαναν 
– μεταξύ άλλων – τη δέσμευση των ενδιαφερομένων φορέων και των ομάδων-στόχων 
στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, τη δέσμευση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης, την αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού 
για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων μετά το 
τέλος του έργου.

Το μεθοδολογικό πλαίσιο των επιστημονικών αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του έργου θα συμβάλει σημαντικά στο να επεκταθούν και να 
εμπλουτιστούν οι πολιτικές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο και στις δύο περιφερειακές πλευρές.

Αναζητούνται νέες ευκαιρίες για την τόνωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
τόσο στον τομέα των κοινωνικών δραστηριοτήτων όσο και στον τομέα του πολιτισμού 
και των τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού μέσω 
της καθιερωμένης συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου.

Τα προϊόντα που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές ενότητες αναμένεται να 
συγκεντρώσουν πρόσθετες δραστηριότητες κατάρτισης στα επίσημα συστήματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, επομένως ένας σύνδεσμος για την καλύτερη σύνδεση 
μεταξύ εκπαίδευσης, οικονομίας και αγοράς εργασίας αναμένεται να πολλαπλασιάσει 
τον αντίκτυπο των επιτευγμάτων.

Η μαζική εκστρατεία και οι δραστηριότητες διάδοσης έφεραν μεγάλη αναγνωρισιμότητα 
και προβολή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ανάμεσα σε πολίτες, οργανισμούς 
και φορείς. Το γεγονός αυτό θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και τη συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας διασυνοριακά.

Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων 
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