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Το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 -2020 

 

Η πολιτική διασυνοριακής συνεργασίας αφορά τη δημιουργία διασυνδέσεων 

πέρα από τα εθνικά σύνορα, ώστε να καταστεί δυνατή η κοινή προσέγγιση των 

κοινών προβλημάτων και ευκαιριών. Αποτελεί στην πραγματικότητα ένα σύνολο 

προτάσεων για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της διασυνορια-

κής συνεργασίας των πολιτικών των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 

2014-2020.  

Το νέο πρόγραμμα, ως διάδοχος του προγράμματος 2007-2013, προσπαθεί να 

αξιοποιήσει την απο-

κτηθείσα εμπειρία και 

τις εκτεταμένες γνώ-

σεις που έχουν απο-

κτήσει τόσο οι συμ-

μετέχοντες όσο και οι 

δομές εφαρμογής, 

προκειμένου να εξε-

λίξουν τη συνεργα-

σία σε νέο επίπεδο. 

Το πρόγραμμα έχει 

σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις κύριες προκλήσεις που εντοπίζονται από την 

Διαγνωστική Έκθεση της διασυνοριακής περιοχής, όπου η συνεργασία είναι είτε 

αναγκαία είτε αναμένεται να παράξει σημαντική προστιθέμενη αξία, μέσω της 

κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του παρελθόντος, ή μέσω της αξιοποίη-

σης των υφιστάμενων θεσμικών ικανοτήτων. 
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Το Πρόγραμμα Growing Social  

 

Τίτλος Προγράμματος: Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

μέσω της δημιουργίας δομών υποστήριξης στην διασυνοριακή περιοχή 

Διακριτικός Τίτλος: GROWING SOCIAL  

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες 

Άξονας Προτεραιότητας: 4 - Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς 

κοινωνικούς αποκλεισμούς 

Θεματικός Στόχος: 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης  

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9c - Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις 
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Εταιρικό Σχήμα Χώρα 

Επικεφαλής 

Εταίρος (LB) 

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη Ελλάδα 

PB2 Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης 

Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Ελλάδα 

PB3 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Ελλάδα 

PB4 Δήμος Rudozem Βουλγαρία 

PB5 Local active group Zlatogerad - Nedelino Βουλγαρία 
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➢ Σκοπός του Έργου  

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότη-

τας ως ένα μοντέλο τοπικής ανάπτυξης (απο-

κέντρωση) 

 

➢ Στόχοι του Έργου  

1) Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για εν δυνάμει ενδιαφερό-

μενα μέρη και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή,  

2) Δημιουργία Δυνατότητας σε νέους ανέργους να ενταχθούν στην α-

γορά εργασίας και παράλληλα να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο 

μέσα από την εργασία τους.  



 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund 
and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme 
 

 

Μέσα επίτευξης Στόχων 

Η δημιουργία δύο Τοπικών Γραφείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - 

ένα στην Ελλάδα και ένα στην Βουλγαρία- με τριπλό ρόλο:  

 

 παροχή έγκυρης πληροφορίας, καθοδήγησης και υποστήριξη σε πι-

θανά μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων, 

 δικτύωση ανάμεσα σε άτομα και ομάδες και προώθηση ιδεών κοι-

νωνικών επιχειρήσεων σε υφιστάμενους μη κερδοσκοπικούς και 

κερδοσκοπικούς οργανισμού για την ανάπτυξη και υλοποίηση ι-

δεών, 

 δικτύωση ανάμεσα σε υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις που α-

ναζητούν προσωπικό και σε ανέργους ή ευπαθείς κοινωνικές ομά-

δες που αναζητούν εργασία.  

Και  

Μία θερμοκοιτίδα που θα «υιοθετήσει» Κοινωνικές Επιχειρήσεις στα 

πρώτα τους βήματα παρέχοντας: 

 πρόσβαση σε εργαλεία και πηγές,  

 δικτύωση,  

 συμβουλευτική κλπ.  
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Δομή του Έργου 

 

Η δομή του έργου χωρίζεται σε 5 Πακέτα Εργασίας (Work Packages) που 

ακολουθούν 5 θεματικά βήματα για την επιτυχή υλοποίησή του. Όλοι οι 

εταίροι συνεισφέρουν σε κάθε Πακέτο Εργασίας και οι δράσεις κατανέμο-

νται μεταξύ των Work Packages (WPs) έτσι ώστε να αντανακλούν τις 

ικανότητες και τον ρόλο τους στις τοπικές κοινότητες.  

 

WP1: Διαχείριση και Συντονισμός 

WP2: Διάδοση και Επικοινωνία 

WP3: Μηχανισμοί Υποστήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

WP4: Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή 

περιοχή 

WP5. Αξιολόγηση του έργου 
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Ο Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης 

Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης ΑΕ 

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επι-

χειρήσεων Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ). Ιδρύθηκε το 2001 

με τη συμμετοχή εταιρειών πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας από 

όλη την Ελλάδα, καθώς και δημόσιων φορέων. Πρωταρχικός στόχος της 

εταιρείας ήταν η ίδρυση του πρώτου επιχειρηματικού πάρκου υψηλής τε-

χνολογίας στην Ελλάδα. Το 2008 ίδρυσε την μη κερδοσκοπική εταιρεία 

«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ως διευθυντική αρχή του Τεχνο-

λογικού Πάρκου. Από το 2007 το Εκκολαπτήριο είναι μια σημαντική δρα-

στηριότητα της Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης. Σήμερα εκτός των Technopolis 

ICT business Park & Technopolis Incubator η Τεχνόπολη υποστηρίζει και 

το Technopolis Software development Cluster. Ο αρχικός σκοπός της ε-

ταιρείας έχει επιτευχθεί και το πρώτο επιχειρηματικό πάρκο υψηλής τε-

χνολογίας στην Ελλάδα είναι το αποτέλεσμα ενός επενδυτικού σχεδίου 

ύψους 12,5 εκατ. Ευρώ.  
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Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρι-

σης και Διοίκησης Τεχνόπολις 

Θεσσαλονίκης ΑΕ 

o Η διοργάνωση ενός project 

meeting 

o Η συμμετοχή σε όλα τα project 

meetings του έργου 

o Η διοργάνωση ενός συνεδρίου 200 ατόμων με θέμα την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα 

o Η δημιουργία ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων  

o Η ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής υπηρεσίας υποστήριξης για 

την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Online Interactive Helpdesk) 

o Η Εκπόνηση μελέτης για τη διερεύνηση των υφιστάμενων χρημα-

τοδοτικών μηχανισμών για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

o Η Διοργάνωση διήμερης εκδήλωσης - ενημέρωσης για εκκολαπτό-

μενους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες  
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Αναμενόμενα αποτελέσματα Υλοποίησης του Έργου 

➢ 2 νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του τοπικού γραφείου στή-

ριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη 

➢ Διαδικτυακό διαδραστικό γραφείο εξυπηρέτησης με εγχειρίδια και 

εργαλεία συμβουλευτικής για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

➢ Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στα τοπικά 

γραφεία  

➢ Εγκατάσταση στη θερμοκοιτίδα των 2 καλύτερων επενδυτικών σχε-

δίων  

➢ Μία εκπαιδευτική επίσκεψη 20 συμμετεχόντων από τη Βουλγαρία 

➢ Διοργάνωση μιας ημερίδας «Success Stories Day» 

➢ Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές (300 άτομα) 

➢ Διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων για κοινωνικές επιχειρήσεις 

➢ Εκδήλωση δικτύωσης ανάμεσα σε υφιστάμενες Κοινωνικές επιχειρή-

σεις και νέους ανέργους στη Βουλγαρία 

➢ Σεμινάρια πιθανών μελών κοινωνικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλο-

νίκη και στο Zlatograd 
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➢ Αξιολόγηση του έργου ως προς τη συνεισφορά του στην κοινωνική 

οικονομία και στην κοινωνική ένταξη στη διασυνοριακή περιοχή Ελ-

λάδας Βουλγαρίας. 

➢ Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω δράσεων δημοσιό-

τητας 
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➢ Δύο νέες Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις τουλάχι-

στον 5 μελών η κάθε 

μία θα δημιουργηθούν 

στο πλαίσιο του έργου και θα δεχθούν την υποστήριξη της θερμο-

κοιτίδας.  

➢ Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και προώθηση της κοι-

νωνικής επιχειρηματικότητας μέσω δράσεων δημοσιότητας και διά-

χυσης αποτελεσμάτων  

➢ 100 άτομα θα εκπαιδευτούν και θα δεχθούν συμβουλευτική υπο-

στήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να ξεκινήσουν και να λει-

τουργήσουν επιτυχώς μια Κοινωνική Επιχείρηση 

➢ 300 μαθητές θα συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια ευαισθη-

τοποίησης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

➢ Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο ευρύ κοινό 

μέσω δράσεων δημοσιότητας. 

 

 


