
Укрепване на социалното 
предприемачеств

чрез създаване на поддържащи структури 
в трансграничния регион

Трансгранична зона без социално изключване

Корпоративният профил на програмата е:

Срок на изпълнение: 24 месеца
Общ бюджет на проекта: 475.573,76 €

Участващи партньорич

Община Пилеа-Хортач

Орган за управление и администрация Технополис Солун Α.Ε.

Община Рудозем

Местна активна група Златоград - Неделино
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Добри практики

Ще бъдат обучени ментори за добри практики, които 
да напътстват млади социални предприемачи и да 
организират отворени дни на успеха с лектори както от
трансграничния район на изпълнение на програмата, 
така и от чужбина, които ще споделят своите истории, 
ще дискутират и ще се кооперират с участниците.
Менторите ще се назначават от бюрото в общината 
безплатно.

Проектът насърчава трансфера на знания и 
изграждането на капацитет за бенефициентите по 
проекта, заинтересованите страни и младите социални
предприемачи, като чрез семинари, работни срещи 
и учебни посещения ще се увеличи максимално 
влиянието върху местните общности.

Проектът се изпълнява по програма INTERREG V-A за сътрудничество „Гърция - 
България 2014-2020“ и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и националните ресурси на страните, участващи в програмата
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Authority and the Joint Secretariat



Към бюрото могат да се обръщат както безработни 
за предоставяне на информация за възможностите 
за заетост чрез участие в организации на социалната 
и солидарната икономика, така и съществуващи 
предприемачи за информация относно субсидирани 
програми за социално предприемачество (Национална
стратегическа референтна рамка, Αгенция по 
заетостта на работната сила и др.) и допълнителни 
източници и възможности за финансиране.

Обхватът на дейностите включва и насоки за това как се 
изготвя, как се подава и как се изпълнява един бизнес 
план. Бюрото подкрепя непрекъснатото партньорство 
между органите за социално предприемачество и 
активно участва в комуникационните дейности.

email: epixeirein@pilea-hortiatis.gr
Facebook: fb.com/epixeireinPH
Телефон: 2313 302025
Работно време: 09.00 – 15.00

Всички услуги на Бюрото за подкрепа на 
социалното предприемачество се
предоставят БЕЗПЛАТНО.

Активната роля на община 
Пилеа-Хортач

Местното бюро за подкрепа на социалното 
предприемачество на община Пилеа-Хортач представлява 
една общогръцка иновация.

Седалището му се намира в Асвестохори (Пейзаново), в 
бившата сграда на община Асвестохори, ул. ‘‘Димократиас’’ 
№1, п.к. 57010, където работят двама души.

Концепцията на идеята и изборът за нейното прилагане в 
рамките на европейската програма ИНТЕРРЕГ V-4 Гърция-
България 2014-2020 насърчава активното гражданско
участие в широк спектър от дейности за социална защита 
и солидарност, като същевременно подкрепя уязвимите 
социални групи и насърчава местното икономическо 
развитие, предприемачеството, борбата с безработицата и
развитието на партньорства с граждани и други 
организации.  

Освен това, чрез бюрото жителите и гражданите на община 
Пилеа-Хортач имат възможността да се информират и да 
получат подкрепа за активно участие в организации на 
социалната и солидарната икономика. 

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да насърчи социалното 
предприемачество като модел за местно развитие 
(децентрализация). Пригодността за трудова 
заетост и социалното приобщаване чрез социално 
предприемачество се засилват чрез програми за подкрепа 
и чрез разпространение на добри практики на местно 
равнище.

Одобрената програма, която се изпълнява, има за цел 
да създаде механизми за подкрепа на заинтересованите 
страни и младите социални предприемачи, като предостави 
възможност на младите безработни да навлязат на пазара 
на труда, което същевременно има положително социално 
въздействие върху тяхната работа.

Механизмите за подкрепа, създадени в рамките 
на проекта, включват:

Откриването на две местни бюра за социално 
предприемачество - едно в Гърция и едно в България, 
чиято цел е:
да предоставят точна информация, насоки и подкрепа 
на заинтересованите млади социални предприемачи
да се обединят отделни лица и групи чрез насърчаване 
на социални бизнес идеи в съществуващи организации 
с нестопанска цел и търговски организации
да се свържат съществуващите социални предприятия, 
които търсят персонал, с безработни граждани или 
граждани в неравностойно положение
Подкрепа за социалните предприятия чрез 
предоставяне на помощ и достъп доинструменти и 
ресурси, работа в мрежа, насоки.
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