
Το έργο «Enhacement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area» με το

ακρωνύμιο “Growing Social” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGV-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020,

το οποίο χρηματοδοτείται 85% από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους.

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και υλοποιείται στην περίοδο 31.10.2017 έως 30.10.2019. Το έργο έχει ενταχθεί στον

άξονα προτεραιότητας 4- Μία διασυνοριακή περιοχή κοινωνικής ένταξης, στη θεματική 09- Προώθηση της κοινωνικής

ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, στην επενδυτική προτεραιότητα 9c. Υποστήριξη σε κοινωνικές

επιχειρήσεις και στον ειδικό στόχο 9. Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Tο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει πέντε εταίρους, εκ των οποίων τρείς από την Ελλάδα και δύο από την Βουλγαρία:

Επικεφαλής Εταίρος- Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη.

Εταίρος 2 – Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εταίρος 3 – Δήμος Rudozem.

Εταίρος 4 – Local active group Zlatogerad – Nedelino.

Θεματική: 09 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων

Ειδικός στόχος: 9. Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή



Τα ποιοτικά στοιχεία παρουσιάζουν και για τις δύο χώρες τα εξής: χαμηλό βαθμό κοινωνικής καινοτομίας / έλλειψη διοικητικών 

εργαλείων για την ανάπτυξη των πωλήσεων (διαχείριση και μάρκετινγκ) ακόμη και σε ευρέως διαδεδομένες επαγγελματικές δεξιότητες / μη 

ικανοποιητική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες συμβουλών για χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη στήριξη των δραστηριοτήτων 

τους / χαμηλό επίπεδο δικτύωσης και συνεργασιών, ακόμη και όταν απευθύνονται σε παρόμοιες υπηρεσίες στην ίδια ομάδα στόχου / αδύναμη 

έως ανύπαρκτη δικτύωση και συνέργεια πέρα από τα σύνορα, με αποτέλεσμα την απουσία ανταλλαγής εμπειριών στην οργάνωση και 

προώθηση παρόμοιων ή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, ΥΠΑΡΧΕΙ ανάγκη για οργανωμένη υποστήριξη υφιστάμενων και εγκατεστημένων κοινωνικών επιχειρήσεων, 

προκειμένου: α) να βελτιωθεί η διοικητική τους ικανότητα, να προωθηθούν οι υπηρεσίες / τα προϊόντα τους σε ένα ευρύτερο κοινό, και β) να 

ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των μελών τους μέσω της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών με άλλες κοινωνικές 

επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στη μεθοριακή περιοχή.



Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι

Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι φοιτητές και σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θα εκπαιδευτούν
σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας με σκοπό να εφοδιαστούν με κατάλληλα εφόδια για το μέλλον τους
σύγχρονα της εποχής.

Άμεσοι δικαιούχοι είναι επίσης άνεργοι εν δυνάμει επιχειρηματίες που θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας
τις νέες δομές που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του έργου δηλαδή το τοπικό γραφείο στήριξης της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, το διαδικτυακό διαδραστικό γραφείο και την θερμοκοιτίδα του
Technopolis ICT Business Park, να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις.



Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

 2 νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία των τοπικών γραφείων.

 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 σχεδίων.

 Μία εκπαιδευτική επίσκεψη 20 συμμετεχόντων από τη Βουλγαρία.

 Διοργάνωση μιας ημερίδας «SuccessStoriesDay».

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές (300 άτομα).

 Διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων για κοινωνικές επιχειρήσεις.

 Εκδήλωση δικτύωσης ανάμεσα σε υφιστάμενες Κοινωνικές επιχειρήσεις και νέους ανέργους στη Βουλγαρία.

 Σεμινάρια πιθανών μελών κοινωνικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη και στο Zlatograd.

 Αξιολόγηση του έργου ως προς τη συνεισφορά του στην κοινωνική οικονομία και στην

κοινωνική ένταξη στη   διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρία



Α ποτελεσματα

 Δύο νέες Κοινωνικές Επιχειρήσεις τουλάχιστον 5 μελών η κάθε μία θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου και θα 
δεχθούν την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας.

 100 άτομα θα εκπαιδευτούν και θα δεχθούν συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να ξεκινήσουν 
και να λειτουργήσουν επιτυχώς μια Κοινωνική Επιχείρηση.

 300 μαθητές θα συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο ευρύ κοινό μέσω δράσεων δημοσιότητας.


