
Ενίσχυση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας
μέσω της δημιουργίας δομών υποστήριξης 
στην διασυνοριακή περιοχή

Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

Το εταιρικό σχήμα του Προγράμματος είναι:

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες
Συνολικός προϋπολογισμός του έργου: 475.573,76 €

Συμμετέχοντες Εταίροι

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Δήμος Rudozem

Local active group Zlatogerad - Nedelino

Χώρα

Ελλάδα

Ελλάδα

Βουλγαρία

Βουλγαρία

Καλές Πρακτικές

Θα εκπονηθούν οδηγοί ορθής πρακτικής, οδηγοί για νέους 
κοινωνικούς επιχειρηματίες και θα οργανωθούν ανοικτές 
ημέρες επιτυχίας με ομιλητές τόσο από την Διασυνοριακή 
περιοχή του Προγράμματος υλοποίησης όσο και από το 
εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται τις ιστορίες τους, θα 
συζητούν και θα συνεργάζονται με τους συμμετέχοντες.Οι 
οδηγοί θα διανέμονται δωρεάν από το Γραφείο του δήμου. 

Το έργο ενθαρρύνει την μεταφορά γνώσης και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τους δικαιούχους του έργου, 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους νέους κοινωνικούς 
επιχειρηματίες και μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων και 
επισκέψεων μελέτης θα επιτευχθεί η μέγιστη επιρροή στις 
τοπικές κοινότητες.

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Τα κείμενα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, των συμμετεχόντων κρατών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.



Στο Γραφείο μπορούν να απευθυνθούν άνεργοι ώστε 
να ενημερωθούν για ευκαιρίες απασχόλησης μέσω 
συμμετοχής σε φορέα Κ.ΑΛ.Ο., όσο και υφιστάμενοι 
επιχειρηματίες για ενημέρωση σχετικά με επιδοτούμενα 
προγράμματα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
(ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κλπ.) και επιπλέον πηγές και δυνατότητες  
χρηματοδότησης.

Σε όλο το φάσμα των δράσεων, παρέχεται καθοδήγηση 
σχετικά με τον τρόπο σύνταξης ενός επιχειρηματικού 
σχεδίου, αλλά και για την κατάθεση και υλοποίηση του. 
Το Γραφείο υποστηρίζει τη συνεχή δικτύωση μεταξύ 
φορέων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και συμμετέχει 
ενεργά σε δράσεις επικοινωνίας.

email: epixeirein@pilea-hortiatis.gr
Facebook: fb.com/epixeireinPH
Τηλέφωνο: 2313 302025
Ώρες Λειτουργίας: 09.00 – 15.00

Όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου Υποστήριξης της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Ο ενεργός Ρόλος του Δήμου 
Πυλαίας – Χορτιάτη

Το Τοπικό Γραφείο υποστήριξης της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη αποτελεί 
πανελλαδική καινοτομία.

Εδρεύει στο Ασβεστοχώρι στο πρώην Δημαρχείο 
Ασβεστοχωρίου επί της οδού Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 57010. και 
απασχολεί 2 άτομα.

Η σύλληψη της ιδέας και η επιλογή της εφαρμογής του στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2020 προωθεί την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών για ένα ευρύ φάσμα δράσεων κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας παράλληλα τις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, προωθώντας την τοπική οικονομική 
ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την καταπολέμηση της 
ανεργίας και αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τους πολίτες 
και άλλους φορείς.   

Επιπρόσθετα, μέσα από το Γραφείο, οι πολίτες και δημότες 
του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη έχουν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν και να λάβουν υποστήριξη ώστε να συμμετέχουν 
ενεργά σε φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο.). 

Στόχος του Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας ως τοπικό αναπτυξιακό μοντέλο 
(αποκέντρωση). Η ικανότητα απασχόλησης και κοινωνικής 
ένταξης μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ενισχύεται 
μέσω προγραμμάτων στήριξης και μέσω της διάδοσης ορθών 
πρακτικών σε τοπικό επίπεδο. 

Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα που υλοποιείται αποσκοπεί στην 
δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης για τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες, παρέχοντας 
την ευκαιρία στους νέους άνεργους να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας και ταυτόχρονα να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο 
το έργο τους.

Οι μηχανισμοί υποστήριξης που δημιουργούνται στο 
πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν:

Τη δημιουργία δύο τοπικών Γραφείων Κοινωνικής    
Επιχειρηματικότητας, ένα στην Ελλάδα και ένα στην 
Βουλγαρία, στόχος των οποίων είναι:
να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες, καθοδήγηση και 
υποστήριξη σε ενδιαφερόμενους νέους, κοινωνικούς 
επιχειρηματίες
να δικτυώσουν άτομα και ομάδες προωθώντας 
ιδέες κοινωνικών επιχειρήσεων σε υφιστάμενους μη 
κερδοσκοπικούς και κερδοσκοπικούς οργανισμούς
να δικτυώσουν υφιστάμενες Κοινωνικές Εταιρείες που 
αναζητούν προσωπικό με άνεργους ή μειονεκτούντες 
πολίτες 
Θερμοκοίτιση για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις παρέχοντας 
βοήθεια και πρόσβαση σε εργαλεία και πόρους, δικτύωση, 
καθοδήγηση.
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