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Εισαγωγή
O τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας καλύπτει ένα εύρος εννοιών, που
χρησιμοποιούνται στα διάφορα Κράτη Μέλη (Κ.Μ.) της Ε.Ε., με ορολογίες όπως
«αλληλέγγυα οικονομία» και «τρίτος τομέας». Παρόλο που υπάρχουν διαφορές τόσο
στα θεσμικά πλαίσια όσο και στις ορολογίες που χρησιμοποιούνται από τα Κ.Μ.,
εμπνέονται εντούτοις, από κοινές αξίες όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η
υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, η κοινωνική υπευθυνότητα, η
δημοκρατική λήψη αποφάσεων και κυρίως το γεγονός ότι τους συμμετέχοντες δεν
τους καθοδηγεί το κέρδος, αλλά τα κέρδη επανεπενδύονται προς όφελος της
επιχείρησης και της κοινωνίας. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος του επιχειρείν με
γνώμονα το γενικό συμφέρον, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική διάσταση και
τη δημοκρατική λειτουργία.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.Ο.) από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου
(2007-2013), όσο και κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020), μέσα
από τα μέτρα που προβλέπει η Κοινωνική Επιχειρηματική Πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Social Business Initiative). Στόχοι και προκλήσεις αποτελούν
μία σειρά από θέματα όπως η ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση, το θεσμικό
πλαίσιο, η πρόσβαση στη χρηματοδότης η, η προώθηση του θεσμού στο κοινωνικό
σύνολο και η δικτύωση.
Στη γενικότερη στόχευση που έχουν οι προσπάθειες για την κοινωνική ένταξη και την
καταπολέμηση της φτώχειας, η Κ.Ο. μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο. Η Κ.Ο.
θεωρείται ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης, της
ενσωμάτωσης και της επιχειρηματικότητας και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να παράξει
ανθεκτικά οικονομικά συστήματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο1.
Η Κ.Ο. επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας ένα σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας σε πολλά πεδία πολιτικής, καθώς μπορεί
να συνδυάσει, μεταξύ άλλων, την κερδοφορία με την αλληλεγγύη, την δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών και εν γένει την ανάπτυξη μίας οικονομίας με δημοκρατικές αξίες,
τοποθετώντας σε πρώτο ρόλο τον άνθρωπο.
Ο δημόσιος τομέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανταποκριθεί στα παραπάνω
θεσμοθετώντας το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της Κ.Ο. Επιπλέον, όμως, οι
Αρχές μπορούν να αποτελέσουν κομβικό παράγοντα στην ανάπτυξη του θεσμού,
παρέχοντας της απαραίτητη στήριξη αλλά και μέσα από σχήματα συνεργασίας με τον

1

ΑBetter Future: Results of the network for better future of social economy www.socialeconomy.pl.
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ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, το εκπαιδευτικό σύστημα και κοινωνικούς
και ερευνητικούς φορείς. Μέσα από τέτοια συνεργατικά σχήματα, πέρα από την
κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, κινητοποιούνται προς όφελος της
κοινωνίας και άυλοι πόροι όπως η γνώση, το κοινωνικό κεφάλαιο και η νομιμότητα.
Με τη ψήφιση του Ν. 4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα» θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
παρέχοντας νέες ευκαιρίες για την κοινωνική διεύρυνση της επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας
με
την
δημιουργία
«κοινωνικά
προσανατολισμένης
επιχειρηματικότητας», αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες απασχόλησης για
άτομα που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Με τον ίδιο νόμο και ειδικότερα με το άρθρο 14 συστάθηκε το Τμήμα Μητρώου
Κοινωνικής Οικονομίας στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Παράλληλα με την Υ.Α. 2. 2250/οικ. 4. 105
(ΦΕΚ 221/2012) καθορίστηκε η τήρηση και η λειτουργία του Γενικού Μητρώου
Κοινωνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Έτσι ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο και έχει ανοίξει ο
δρόμος για την έναρξη λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
Στην παρούσα χρονική περίοδο που η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την
ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση την ελληνική κοινωνία με πολύ υψηλά ποσοστά
ανεργίας, ειδικά για τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, η συστηματική ανάπτυξη
του τομέα της Κ.Ο. μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις τόσο στη δημιουργία θέσεων
εργασίας, όσο και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής που απειλείται, ως
απόρροια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος.
Η επιτυχημένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας προϋποθέτει μια προσέγγιση η
οποία θα στηρίζεται πρωτίστως στην τοπική κοινωνική δυναμική και σε μηχανισμούς
που θα διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη για την εκδήλωση της δυναμικής αυτής. Η
τοπική δυναμική μπορεί να εκδηλωθεί αποτελεσματικά με την αξιοποίηση της
ευρωπαϊκής εμπειρίας στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας και στην ενθάρρυνση
διακρατικών πρωτοβουλιών συνεργασίας.
Στην παραπάνω συλλογιστική, μιας ολοκληρωμένης δηλαδή προσέγγισης της
ανάπτυξης του θεσμού της Κ.Ο., εντάσσεται το παρόν στρατηγικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα υλοποιηθεί από το Συντονιστικό φορέα πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής
Οικονομίας, την Ειδική Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Οικονομίας (EY
KEKO). H EY KEKO ως πρώην Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal
φέρει ως σημαντική παρακαταθήκη τις εμπειρίες που απεκόμισε από την πιλοτική
εφαρμογή δράσεων ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσα από την
υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal το χρονικό διάστημα 2002-2009.
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Στρατηγικό όραμα
Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα θα συνεισφέρει στην διατηρήσιμη
οικονομική Ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή.

Σκοπός
Σκοπός του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η άμεση ενεργοποίηση, στο πλαίσιο ενός
μακρόπνοου σχεδιασμού, του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας και
Επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την
ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).

Εμπόδια
Από την εξέταση της ελληνικής πραγματικότητας έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα
εμπόδια στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού:






Έλλειψη κατάλληλων και προσβάσιμων υπηρεσιών στήριξης των Κοινωνικών
Επιχειρηματιών
Έλλειψη εξειδικευμένων προγραμμάτων επιχορήγησης για την έναρξη λειτουργίας
των Κοιν.Σ.Eπ.
Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων
υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ.
Διοικητικά και άλλα εμπόδια στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Μικρή αναγνωρισιμότητα του νέου θεσμού και της αξίας της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Στρατηγική
Οι δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου αποσκοπούν στην άρση των παραπάνω
εμποδίων και στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:




Διαμόρφωση ενός πλαισίου υποστήριξης και ανάπτυξης των Κοιν.Σ.Eπ.
Παροχή των απαραίτητων κεφαλαίων εκκίνησης για την στήριξη των Κοιν.Σ.Eπ.
στα πρώτα τους βήματα.
Εξασφάλιση των υπηρεσιών χρηματοδοτικής υποστήριξης σε βραχυπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με σκοπό την περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη των
Κοιν.Σ.Eπ.
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Άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων και δημιουργία ευνοϊκών
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Eπ.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη που
προκύπτουν από την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας
άλλων κρατών μελών

Για την παρακολούθηση και προσαρμογή στις τρέχουσες απαιτήσεις της παραπάνω
στρατηγικής, έχει συσταθεί Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης (Steering Technical
Committee) για την Κοινωνική Οικονομία που αποτελείται από στελέχη της Ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Έλληνες και ξένους
εμπειρογνώμονες. Η Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης θα χαράσσει ετήσιο
πρόγραμμα εργασιών και θα υποστηρίζεται από την ΕΥ ΚΕΚΟ.
Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις Άξονες δράσης, εκ των οποίων ο
πρώτος αφορά στην υποστήριξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας με την
δημιουργία Κεντρικού, Περιφερειακών Μηχανισμών υποστήριξης και Παρατηρητηρίου
ΚΟ, καθώς και με θεσμικές παρεμβάσεις, ο δεύτερος άξονας στην οικονομική
υποστήριξη με επιχορηγήσεις και άλλες δράσεις για την έναρξη δραστηριότητας των
Κοιν.Σ.Eπ. και ο τρίτος άξονας με τα Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση και
επέκταση τους.
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Άξονες δράσης
Άξονας δράσης 1. Υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας
Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής
Οικονομίας κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας Κεντρικός Μηχανισμός
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας.(Δράση 1), Εθνικό Παρατηρητήριο για την
Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Δράση 2),
Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί σε Περιφερειακό επίπεδο (Δράση 3), καθώς και θεσμικές
παρεμβάσεις (Δράση 4).

Δημιουργία ενός Μηχανισμού Υποστήριξης για την ανάπτυξη
και προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
και άλλων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας
Ο Κεντρικός Μηχανισμός, ο οποίος θα εποπτεύεται από την ΕΥ ΚΕΚΟ, θα έχει
επιστημονικό, συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό θα:






Παρέχει επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη στην ΕΥ ΚΕΚΟ και τις άλλες
συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και άμεση εφαρμογή
χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ. καθώς και στο
σχεδιασμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τις Κοιν.Σ.Επ. Επίσης θα
δημιουργήσει μια επιστημονική ομάδα στήριξης της Διυπουργικής Επιτροπής, η
οποία θα προτείνει ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πολιτικών Δημοσίων
Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.
Θα παρέχει συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη στις Περιφερειακές
Δομές Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. παρέχοντας τους τα κατάλληλα εργαλεία,
μεθοδολογίες, εκπαιδευτικά πακέτα, πακέτα συμβουλευτικής, οδηγούς τόσο για
τη λειτουργία και οργάνωση τους όσο και για τη συμβουλευτική υποστήριξη που
θα παρέχουν στους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες. Επίσης, θα στηρίξει τις
Περιφερειακές Δομές Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. στην υλοποίηση συνεδρίων και
φόρουμ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
καθώς και στην προώθηση των Τοπικών Συμφώνων Συνεργασίας των Κοιν.Σ.Eπ.
με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα στελέχη των Περιφερειακών
Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. και των άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας, δημιουργώντας παράλληλα ένα δίκτυο
μάθησης. Επίσης, θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση, των στελεχών της ΕΥ ΚΕΚΟ,
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των συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και άλλων συναρμόδιων με την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα δημοσίων φορέων δημιουργώντας τις προϋποθέσεις
προκειμένου να ενταχθεί η εκπαίδευση των στελεχών όλων των αρμόδιων με την
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα δημοσίων φορέων στο
πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Διακρατική συνεργασία
Ο Κεντρικός Μηχανισμός θα υλοποιήσει τις παραπάνω δράσεις αξιοποιώντας την
εμπειρία από άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. στο πλαίσιο της
διακρατικής συνεργασίας που θα δημιουργηθεί ο Κεντρικός Μηχανισμός θα μεταφέρει
από άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο την απαραίτητη τεχνογνωσία, σε
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σχετικά με πρακτικές, εργαλεία, μεθοδολογίες, οδηγούς,
εκπαιδευτικά πακέτα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική
οικονομία, Επίσης, θα προσαρμόσει όλα τα ανωτέρω στα ελληνικά δεδομένα.
Επιπρόσθετα, ο Κεντρικός Μηχανισμός θα υλοποιήσει κοινά προϊόντα με τους
εταίρους της διακρατικής συνεργασίας , εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με τη
συμμετοχή στελεχών των Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. και
άλλων αρμόδιων φορέων στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Εθνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Οικονομία και την
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα θα αναλάβει το ρόλο της συστηματικής παρακολούθησης και
εκτίμησης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα με τη συμμετοχή επιστημονικών και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο το Εθνικό Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί την ανάπτυξη του
τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και κλαδικό επίπεδο σε σχέση με τα επιχειρησιακό μοντέλα, το
είδος και εύρος των δραστηριοτήτων, την οικονομική απόδοση των Κοιν.Σ.Eπ.
Παράλληλα θα εντοπίζει τις καλές πρακτικές πολιτικών και ενεργειών αλλά και τα
εμπόδια για την δημιουργία, ανάπτυξη και επέκταση των Κοιν.Σ.Eπ. και
διαμορφώνοντας περιφερειακές και κλαδικές οδηγίες. Επίσης, θα ερευνά την
απασχόληση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας καθώς και τις ανάγκες της αγοράς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
τις δυνατότητες για ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, τις ευκαιρίες συνεργασιών σε εθνικό
αλλά και διεθνές επίπεδο. Τέλος θα παρέχει πληροφόρηση για τις δραστηριότητες
των Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. (που πρόκειται να
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δημιουργηθούν) και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα της Κοινωνικής
Οικονομίας και της Επιχειρηματικότητας.

Δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών για την υποστήριξη
των Κοιν.Σ.Eπ. σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
Σκοπός της δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η
υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε
τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της
μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Οι Μηχανισμοί αυτοί θα
δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους
για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας ευρείας κλίμακας:
συμβουλευτική, εκπαίδευση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση
Κοινωνικών Επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής
Οικονομίας, με την αρωγή των κατάλληλων διακρατικών εταίρων.
Οι Περιφερειακοί Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί θα έχουν κυρίως ως ρόλο:


Την πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης τοπικών
εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα, για την
ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.



Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και
υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (χώροι
κοινής χρήσης γραφείων, γραμματειακής, λογιστικής υποστήριξης κλπ).



Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών
Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων
οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Συντονιστικός Φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής
Οικονομίας (ΕΥ ΚΕΚΟ)
Η ΕΥ ΚΕΚΟ στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Συντονιστικός φορέας πολιτικών
ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας θα συντονίζει τις δράσεις και πολιτικές όλων
των εμπλεκομένων υπουργείων και υπηρεσιών στα θέματα της Κοινωνικής
Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας τη συνέργεια των
δράσεων και πολιτικών όπου είναι εφικτό και στοχεύοντας στην εναρμόνιση αυτών
με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Επίσης, σε συνεργασία με το Γενικό Μητρώο, το Εθνικό
Παρατηρητήριο, τον Κεντρικό Μηχανισμό και τις Περιφερειακές Δομές Υποστήριξης
των Κοιν.Σ.Eπ. θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις δράσεις και τις πολιτικές για την
ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε όλα τα
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επίπεδα σχεδιάζοντας διορθωτικές ενέργειες και παρεμβάσεις όταν αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
Η ΕΥ ΚΕΚΟ θα υλοποιήσει ολοκληρωμένο σχέδιο δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο και
θα συντονίζει ένα εθνικό δίκτυο-forum όλων των εμπλεκομένων φορέων με τα
θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας προωθώντας
τη δημιουργία Συμφώνων Συνεργασίας των Κοιν.Σ.Επ. με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, θα λειτουργήσει μια βάση δεδομένων με
πληροφορίες από την Ελλάδα και άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε
σχέση με τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας με σκοπό την ανεύρεση φορέων και Κοινωνικών Επιχειρηματιών
από το εξωτερικό οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους τόσο
προς τους φορείς στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όσο και προς τους
Κοινωνικούς Επιχειρηματίες στην Ελλάδα.

Άξονας δράσης 2: Οικονομική υποστήριξη για την έναρξη
δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ.
Στα πλαίσια του Άξονα δράσης 2 θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν στην
υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. σε επίπεδο pre Start-up και Start-up δηλαδή πριν την
σύσταση τους και κατά τα πρώτα τους βήματα, δράσεις κατάρτισης των
εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ. καθώς και δράσεις παροχής επιχορηγήσεων σε Κοιν.Σ.Eπ.
για την υλοποίηση του αρχικού τους επιχειρηματικού σχεδίου (χρηματοδότηση StartUps).

Επιχορήγηση
Κοιν.Σ.Eπ.

των

αρχικών

επιχειρηματικών

σχεδίων

των

Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην παροχή επιχορηγήσεων σε Κοιν.Σ.Eπ. για την
υλοποίηση του αρχικού τους επιχειρηματικού σχεδίου (χρηματοδότηση Start-Ups).
Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι Κοιν.Σ.Eπ. θα γίνεται η αξιολόγηση του
επιχειρησιακού σχεδίου με βάση:






Την αξιοπιστία της Κοιν.Σ.Eπ. και των μελών της
Την αξιοπιστία του Επιχειρηματικού Σχεδίου
Την καινοτομία και την ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών
Τη συμβολή της Κοιν.Σ.Eπ. στην Οικονομία και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
Τη συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον κοινωνικό αντίκτυπο

Το ποσό της επιχορήγησης θα συνδέεται κατ’ αρχήν με τις ανάγκες που
αποδεικνύονται μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου και παράλληλα θα συνδέεται με
την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
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Η επιχορήγηση δύναται να αποδίδεται σε φάσεις ακολουθώντας την επιτυχία
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Η Τεχνική Επιτροπή Καθοδήγησης θα αξιολογεί ανά εξάμηνο την πρόοδο υλοποίησης
της Δράσης με βάση στοιχεία που θα της παρουσιάζονται από την ΕΥ ΚΕΚΟ και θα
προτείνει ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες.

Άξονας δράσης 3: Χρηματοδοτικά
ενίσχυση των Κοιν.Σ.Eπ.

εργαλεία

για

την

Καθώς το επιχειρηματικό και τραπεζικό περιβάλλον στην παρούσα οικονομική
συγκυρία κρίνεται δυσμενές και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες και
προοπτικές της ελληνικής αγοράς καθώς και την σημαντική προεργασία που έχει γίνει
από την ΕΥ ΚΕΚΟ (επαφές με Διαχειριστές Ταμείων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) θα υλοποιηθούν δύο δράσεις.
Η πρώτη θα αφορά στην αξιοποίηση των επιστρεπτέων επιχορηγήσεων ως
συμπληρωματική ενίσχυση των Κοιν.Σ.Eπ. στα πρώτα τους βήματα και η δεύτερη την
δημιουργία νέων θεσμικών φορέων, όπως Μικρο-Πιστωτικά Ιδρύματα (Micro Finance
Institutions - MFIs), για την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών προς
τις Κοιν.Σ.Eπ.
Η πρόοδος του άξονα θα αξιολογείται ανά εξάμηνο από την Τεχνική Επιτροπή
Καθοδήγησης με βάση στοιχεία που θα της παρουσιάζονται από την ΕΥ ΚΕΚΟ και θα
προτείνονται ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Εξειδίκευση Αξόνων
Άξονας δράσης 1. Υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας
Δράση 1. Δημιουργία
ενός
Κεντρικού
Μηχανισμού
Υποστήριξης για την ανάπτυξη και προώθηση των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των
άλλων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας
Στο πλαίσιο της στρατηγικής που εφαρμόζεται από την Ειδική Υπηρεσία για την
Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Οικονομία εντάσσεται η λειτουργία ενός Κεντρικού
Μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής
Οικονομίας. Ο Κεντρικός Μηχανισμός ο οποίος θα εποπτεύεται από την ΕΥ ΚΕΚΟ θα
έχει ρόλο επιστημονικό, συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό με στόχο τη δημιουργία
ενός οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
Ο Κεντρικός Μηχανισμός στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας με εταίρους από
άλλα κράτη, θα αναλάβει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, εργαλείων και καλών
πρακτικών σχετικά με την υποστήριξη των Κοινωνικών Επιχειρηματιών.
Επίσης, ο Κεντρικός Μηχανισμός θα παρέχει επιστημονική στήριξη στις Περιφερειακές
Δομές Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους
άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας, παρέχοντας
τις κατάλληλες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία
τους όπως επίσης και τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες για την υποστήριξη,
ανάπτυξη και διαχείριση των Κοιν.Σ.Eπ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες.
Τέλος, ο Κεντρικός Μηχανισμός θα εκπαιδεύσει τα στελέχη των Περιφερειακών
Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. που πρόκειται να λειτουργήσουν και άλλων
φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας στα εργαλεία τα
οποία θα έχει εκπονήσει, καθιστώντας τα ικανά να παρέχουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες συμβουλευτικής για Κοινωνικούς Επιχειρηματίες. Επιπρόσθετα, θα παρέχει
επιστημονική στήριξη στην ΕΥ ΚΕΚΟ και στις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και θα υλοποιήσει
εκπαιδευτικά προγράμματα στα στελέχη των ανωτέρω υπηρεσιών και άλλων
δημόσιων φορέων στα θέματα που άπτονται της Κοινωνικής Οικονομίας και της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Η πράξη θα υλοποιηθεί από Εταιρικό Σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει ο Δικαιούχος
Φορέας ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης της πράξης και
Συμπράττοντες Φορείς-εταίροι.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει ο Κεντρικός Μηχανισμός, με τη σύμφωνη
γνώμη της ΕΥ ΚΕΚΟ, θα είναι οι ακόλουθες:
1) Επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΥ ΚΕΚΟ και άλλων
συναρμόδιων με την Κοινωνική Οικονομία υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την ανάπτυξη και προώθηση των Κοιν.Σ.Eπ.
και της Κοινωνικής Οικονομίας. Στο ανωτέρω πλαίσιο ο Κεντρικός Μηχανισμός θα
υλοποιήσει τα ακόλουθα:






Θα συμβάλλει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την άμεση εφαρμογή των
αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη των Κοιν.Σ.Eπ.
(διευκόλυνση της πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό, εργαλεία επιχειρηματικού
κεφαλαίου – quasi equity capital- ενδιάμεσα χρηματοδοτικά εργαλεία).
Θα προτείνει τρόπους για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του
«οικοσυστήματος»
της
Κοινωνικής
Οικονομίας
και
Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας μετά το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Θα δημιουργήσει με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των
εμπλεκομένων φορέων με την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα μια επιστημονική ομάδα στήριξης της Διυπουργικής
Επιτροπής, η οποία θα προτείνει ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενσωμάτωσης
Πολιτικών Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.

2) Επιστημονική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Περιφερειακών Δομών
Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ.- και των άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο ο Κεντρικός Μηχανισμός θα εκπονήσει τα ακόλουθα:
 Κοινές προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειακών Δομών
Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. καθώς και κοινή μεθοδολογία για τις υπηρεσίες
υποστήριξης και θερμοκοιτίδας που θα παρέχουν.
 Εργαλείο για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης
ποιότητας (EFQM) των Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. και
των άλλων εμπλεκομένων φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και
θερμοκοιτίδας.
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Εργαλεία και μεθοδολογίες για την κινητοποίηση, ενδυνάμωση, στήριξη και
δικτύωση των κοινωνικών επιχειρηματιών.
Εκπαιδευτικά πακέτα που θα απευθύνονται στους συμβούλους των
Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. και των άλλων εμπλεκομένων
φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας.
Πακέτα συμβουλευτικής – mentoring για τους υποψήφιους κοινωνικούς
επιχειρηματίες (π. χ για τη δημιουργία Επιχειρηματικού σχεδίου).
Εκπαιδευτικά πακέτα που θα απευθύνονται σε Κοινωνικούς Επιχειρηματίες σχετικά
με τα θέματα διαχείρισης των Κοιν.Σ.Eπ.
Το κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος
διαχείρισης ποιότητας (EFQM) των Κοιν.Σ.Eπ. και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό
πακέτο.
Το κατάλληλο εργαλείο για τη μέτρηση του Κοινωνικής Επιστροφής της
Επένδυσης (SROI) των Κοιν.Σ.Eπ. και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πακέτο.
Το κατάλληλο εργαλείο και την κατάλληλη μεθοδολογία για τον Κοινωνικό
Απολογισμό των Κοιν.Σ.Eπ. και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πακέτο.
Οδηγό για τη συμμετοχή των Κοιν.Σ.Eπ. σε διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών και
προϊόντων στο δημόσιο με κοινωνική ρήτρα, εξειδικεύοντας αναλόγως όταν
πρόκειται για κοινωνικούς επιχειρηματίες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Εκπαιδευτικά πακέτα και οδηγούς για τα στελέχη όλων των εμπλεκομένων με την
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα δημοσίων φορέων σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας,
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων με
κοινωνική ρήτρα.
Το επαγγελματικό περίγραμμα του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας καθώς και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πακέτο με στόχο να
δημιουργηθεί μία κρίσιμη μάζα πι στο ποιημένων συμβούλων κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
Μεθοδολογίες και εργαλεία, τα οποία στη συνέχεια θα υλοποιήσει, για τη
συγκέντρωση κεφαλαίων από ιδρύματα, επενδυτές, ιδιωτικές εταιρείες κ.λ.π.
(fund-raising) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη των κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Θα υποστηρίξει τις Περιφερειακές Δομές στήριξης των Κοιν.Σ.Επ. για την
υλοποίηση συνεδρίων, τη δημιουργία forum και των Τοπικών Συμφώνων
Συνεργασίας των Κοιν.Σ.Επ. με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.

3) Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Ο Κεντρικός Μηχανισμός θα αναλάβει την κάλυψη της διαπιστωμένης ανάγκης για
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και
Επιχειρηματικότητας.
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Πιο συγκεκριμένα, μέσω της προτεινόμενης δράσης ο Κεντρικός Μηχανισμός :








Θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση, με βάση τα εκπαιδευτικά πακέτα που θα
δημιουργηθούν, των στελεχών των Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των
Κοιν.Σ.Eπ. (όταν αυτές δημιουργηθούν) και των άλλων εμπλεκομένων φορέων
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας προς τις Κοιν.Σ.Eπ.
Επίσης θα δημιουργήσει και θα συντονίζει ένα δίκτυο μάθησης για τα στελέχη
των Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. και των άλλων φορέων
που θα εμπλακούν στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας
προς τις Κοιν.Σ.Eπ.
Θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής, με βάση τα
εκπαιδευτικά πακέτα που θα δημιουργηθούν, των στελεχών της ΕΥ ΚΕΚΟ, των
συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και άλλων συναρμόδιων με την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα δημοσίων φορέων.
Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθεί η εκπαίδευση των
στελεχών όλων των αρμόδιων με την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα δημοσίων φορέων στο πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ, με βάση τα
εκπαιδευτικά πακέτα που θα δημιουργηθούν.

Διακρατική συνεργασία
Για την υλοποίηση της παρούσας πράξης απαιτείται η σύναψη διακρατικής
συνεργασίας με φορέα/φορείς από ένα τουλάχιστον κράτος με αποδεδειγμένη
εμπειρία στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
στο πλαίσιο Συμφωνίας Διακρατικής Συνεργασίας. Η Διακρατική Συνεργασία μπορεί
να υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.
Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της Διακρατικής Συνεργασίας του Κεντρικού Μηχανισμού με
φορείς από άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα υλοποιηθούν οι
ακόλουθες δράσεις:


Παροχή τεχνογνωσίας και γνωστοποίηση στον Κεντρικό Μηχανισμό καλών
πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλα κράτη και που σχετίζονται με το
περιεχόμενο των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης.



Μεταφορά και προσαρμογή επιτυχημένων οδηγιών, μεθοδολογιών και εργαλείων
σε σχέση με:
o
o

τις προδιαγραφές και το σύστημα λειτουργίας των Περιφερειακών Δομών
Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ.
τη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
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o

o
o

o

o

το σύστημα μέτρησης της Κοινωνικής Επιστροφής της Επένδυσης των
Κοιν.Σ.Eπ. και τη μεθοδολογία για τον Κοινωνικό Απολογισμό των
Κοιν.Σ.Επ.
το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (EFQM) των Περιφερειακών Δομών
Υποστήριξη και των Κοιν.Σ.Eπ.
τη συμβουλευτική για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα τόσο προς τους
συμβούλους Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όσο και στους Κοινωνικούς
Επιχειρηματίες,
τα εκπαιδευτικά πακέτα σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία και την
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για τους συμβούλους κοινωνικής
επιχειρηματίες και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες
τα εκπαιδευτικά πακέτα για την εκπαίδευση των στελεχών των δημόσιων
φορέων που εμπλέκονται στα θέματα της κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας



Υλοποίηση κοινών προϊόντων από τους εταίρους της διακρατικής συνεργασίας
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και όταν αποδεικνύεται ότι αυτά έχουν
προστιθέμενη αξία για την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής
Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.



Υλοποίηση εργαστηρίων, εκπαιδευτικών επισκέψεων στην Ελλάδα (σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) και στο εξωτερικό για την ανταλλαγή εμπειριών
και τεχνογνωσίας με τη συμμετοχή στελεχών του Κεντρικού Μηχανισμού
Υποστήριξης και άλλων αρμόδιων φορέων στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας
και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Δράση 2. Παρατηρητήριο
Κοινωνικής
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Οικονομίας

και

Το εθνικό παρατηρητήριο για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα σε
συνεργασία με το Τμήμα Μητρώου της Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου
Εργασίας και των Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. (όταν αυτές
δημιουργηθούν), θα υλοποιήσει τα ακόλουθα:


Θα παρακολουθεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κλαδικό επίπεδο τον τομέα
της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και την
ανάπτυξή του σε σχέση με τα επιχειρησιακό μοντέλα, το είδος και εύρος των
δραστηριοτήτων αλλά και την οικονομική απόδοση των Κοιν.Σ.Eπ. Επίσης, θα
εντοπίζει τα εμπόδια για την δημιουργία, ανάπτυξη και επέκταση των Κοιν.Σ.Επ.
διαμορφώνοντας περιφερειακές και κλαδικές οδηγίες
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Θα συγκρίνει την οικονομική και κοινωνική απόδοση των Κοιν.Σ.Eπ. με τις άλλες
επιχειρήσεις.
Θα ερευνά την απασχόληση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
ΘΑ μελετά και θα καταγράφει τις «καλές πρακτικές» των πολιτικών, ενεργειών και
εργαλείων στο ν τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καταρτίζοντας
οδηγούς ορθής πρακτικής όταν κρίνεται ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία.
Θα παρέχει πληροφόρηση για τις δραστηριότητες των Περιφερειακών Δομών
Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. (που πρόκειται να δημιουργηθούν) και όλων των
εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας και της
Επιχειρηματικότητας.
Θα ερευνά τις ανάγκες της αγοράς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, τις δυνατότητες
για ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, τις ευκαιρίες συνεργασιών σε εθνικό αλλά και
διεθνές επίπεδο παρακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς,
προτείνοντας βελτιώσεις.

Δράση 3. Περιφερειακοί Μηχανισμοί Υποστήριξης Κοιν.Σ.Επ.
Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας προβλέπει τη δημιουργία Μηχανισμών Υποστήριξης
σε περιφερειακό επίπεδο.
Αυτοί οι μηχανισμοί (για συντομία Περιφερειακοί Μηχανισμοί – ΠΜ) θα καλύπτουν το
σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης
(one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις
και θα αναλάβουν:


Τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την
κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπου θα παρέχονται υπηρεσίες όπως:
o
o

o

o

Πληροφόρηση, κινητοποίηση, υποστήριξη, coaching και mentoring για
δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών.
Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση και
κατάρτιση των μελών των Κοιν.Σ.Eπ., υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που θα
προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, διοικητική και λογιστική
υποστήριξη κλπ.
Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων συμπεριλαμβανομένων
εκπαιδευτικών πακέτων επιχειρηματικής τεχνογνωσίας τα οποία θα
παρέχονται σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες και προσέλκυση
διάφορων κατηγοριών αποκλεισμένων ή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην
υποστήριξη επιχειρήσεων, υπηρεσιών δικτύωσης με οργανισμούς και
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o

o
o
o



Οι ΠΜ θα παρέχουν στις Κοιν.Σ.Eπ. υποστήριξη, εργαλεία και εκπαίδευση για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα:
o
o
o
o
o
o









φορείς υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας, υπηρεσίες επένδυσης στην
κοινωνική επιχειρηματικότητα και πρόσβασης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή
τους σε προγράμματα ERASMUS (όπως περιγράφονται στη Δράση 9 του
Στρατηγικού Σχεδίου).
Οργάνωση και λειτουργία fora και pacts.
Δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία
clusters.
Οργάνωση διακρατικής συνεργασίας για λογαριασμό μεμονωμένων
Κοιν.Σ.Eπ.

Εμπέδωσης της Κοινωνικής αποστολής και ανάδειξης του κοινωνικού
αντίκτυπου από τη λειτουργία της Κοινωνικής Επιχείρησης
Ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης της Κοιν.Σ.Eπ.
Ανάπτυξης πελατολογίου
Πρόσβασης σε υπηρεσίες ανάθεσης του δημόσιου τομέα και συμμετοχής
σε δημόσιους διαγωνισμούς
Πρόσβασης σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης
Υιοθέτησης ή επανάληψης επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων

Θα είναι επίσης αρμόδιοι φορείς για τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής
Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασή
τους μέσω διαρκούς καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (γεγονός που
θα λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο, καθώς θα αυξάνεται το πελατολόγιό τους) και
εκπαίδευσης στελεχών – πολλαπλασιαστών της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας.
Θα λειτουργούν (με την υποστήριξη του ΚΜ) μόνιμα fora με τη μορφή δικτύωσης
φορέων και stakeholders και συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών και παραδοτέων.
Θα παρέχουν τριμηνιαίες αναφορές για τους Κοιν.Σ.Eπ. της ευθύνης τους και θα
καταθέτουν προτάσεις για την ανάπτυξή τους.
Θα επιδιώκουν δικτύωση και διασύνδεση με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα
καθώς επίσης και με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς με στόχο την δημιουργία
κατάλληλων υποδομών υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, προώθησης,
τεχνολογίας, ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, σχεδίασης
νέων προϊόντων κλπ
Θα επιχειρούν δικτύωση με άλλες θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα,
επιχειρηματικά δίκτυα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
συμμετέχοντας και οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις

Χρονικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ΠΜ προς τις Κοιν.Σ.Eπ. μπορούν να
χωριστούν σε δύο φάσεις:
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Προκαταρτική φάση (Pre Start-Up), όπου θα πραγματοποιείται η προσέγγιση, η
πληροφόρηση των δυνητικών Κοινωνικών Επιχειρηματιών, η εκπόνηση
επιχειρηματικών σχεδίων, η υποστήριξή τους για συμμετοχή σε ERASMUS, η
εκπαίδευσή τους σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και εάν υπάρχει ανάγκη,
σε αντικείμενα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, όπως αυτές περιγράφονται
αναλυτικότερα στη Δράση 5 του Στρατηγικού Σχεδίου
Φάση έναρξης λειτουργίας της Κοιν.Σ.Eπ. (Start-Up), όπου θα παρέχονται υπηρεσίες
συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, δικτύωσης μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων,
προμηθευτών και πελατών, προώθησης και προβολής προϊόντων, κατάρτισης μελών
και εργαζομένων Κοιν.Σ.Eπ., καθώς και υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που περιγράφονται
αναλυτικότερα στη Δράση 6 του Στρατηγικού Σχεδίου.
Για τη δημιουργία των 13 Περιφερειακών Μηχανισμών, της πλήρους λειτουργίας τους
θα προηγηθεί προπαρασκευαστική φάση διάρκειας 4 μηνών, ενώ η πλήρης λειτουργία
των Περιφερειακών Μηχανισμών με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ θα έχει διάρκεια 2
ετών.

Α: Προπαρασκευαστική φάση για τη συγκρότηση Περιφερειακών Μηχανισμών
(Έναρξη Μάρτιος 2013, διάρκεια 4 μήνες)
Θα γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία εταιρικών
σχημάτων στις 13 περιφέρειες της χώρας με σκοπό τη συγκρότηση περιφερειακών
μηχανισμών υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας. Στα υποψήφια εταιρικά σχήματα θα συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο
ένας τοπικός φορέας με δημόσιο χαρακτήρα, ένας πάροχος συμβουλευτικής
επιχειρηματικότητας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή/και Κοιν.Σ.Eπ. σε
φάση λειτουργίας. Πρόταση θα υποβάλλεται από ένα φορέα (συντονιστής), ενώ θα
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων εταίρων του σχήματος.
Για την επιλογή των συμπράξεων φορέων για τη λειτουργία τους ως ΠΜ θα δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή σε προηγούμενη επιτυχημένη εμπειρία των φορέων σε υποστήριξη
κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και στα πλαίσια της ΚΠ EQUAL ή των
ΤΟΠΣΑ/ΤΟΠΕΚΟ ή άλλων ιδιωτικών ή/και κοινοτικών πρωτοβουλιών (κριτήριο Α,
αξιοπιστίας φορέα), στη διαφάνεια της λειτουργίας τους και στην ικανότητά τους να
συμβάλλουν στην κινητοποίηση όλων των τοπικών υφιστάμενων φορέων κοινωνικής
οικονομίας.
Κατά την προκαταρτική φάση, τα προκριθέντα εταιρικά σχήματα θα είναι από 3 έως 6
ανά περιφέρεια ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και θα:


Θα οργανώσουν κεντρικές ημερίδες ενημέρωσης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής
Οικονομίας
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Θα οργανώσουν τοπικά πιλοτικά φόρα Κοινωνικής Οικονομίας με υποστήριξη του
Κεντρικού Μηχανισμού
Θα διαγνώσουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της κοινωνικής
οικονομίας στην περιφέρειά τους αξιοποιώντας, ανάμεσα σε άλλα, την εισροή από
τους τοπικούς stakeholders.
Θα εκπονήσουν το σχέδιο δράσης τους για δύο χρόνια (έως τέλος 2015) στη
βάση διαγνωστικών μελετών και των αποτελεσμάτων του διαλόγου που θα
αναπτυχθεί στα foraμεταξύ των stakeholdersγια την ανάπτυξη της κοινωνικής
οικονομίας στην περιφέρεια δράσης τους.
Θα οργανωθούν στη βάση προδιαγραφών που θα ορίσει ο ΚΜ, με τη μορφή
Αναπτυξιακών Συμπράξεων του άρθρου 18 του Ν.4019/2011
Θα οργανώσουν τη διακρατική τους συνεργασία (εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο)
βάσει αναλυτικού συμφωνητικού με τον κατάλληλο διακρατικό εταίρο
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Διάγραμμα 1 Η προκαταρκτική φάση (Α’ Φάση) σύστασης των Περιφερειακών Μηχανισμών

Η διάρκεια των ενεργειών αυτών θα είναι τετράμηνη. Δικαιούχος θα είναι ο
συντονιστής εταίρος, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι, εάν χρειαστεί η ανάληψη δαπανών
από αυτούς, θα είναι ανάδοχοι δράσεων, βάσει θεσμοθετημένων διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η παραπάνω διαδικασία αποτυπώνεται στο
Διάγραμμα 1.
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Μετά τη λήξη του τετραμήνου, η ΕΥ ΚΕΚΟ, με την υποστήριξη μελών της Steering
Committee, θα επιλέξει το καταλληλότερο εταιρικό σχήμα ανά περιφέρεια για να
λειτουργήσει ως ΠΜ, με τη μορφή Αναπτυξιακής Σύμπραξης για δύο χρόνια.
Για την αξιολόγηση και επιλογή ενός ΠΜ ανά περιφερειακή χωρική ενότητα, θα
εξετάζονται:













Η καταλληλότητα και βιωσιμότητα του εταιρικού σχήματος και η ικανότητά του
να υλοποιήσει με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων στη διετία
συγχρηματοδοτούμενης λειτουργίας του.
Η δημοκρατική του λειτουργία, οι συνεργασίες του με τοπικούς φορείς και τοπικές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και η ικανότητά του να προκαλέσει
συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Κοιν.Σ.Eπ. και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
Η καταλληλότητα της διακρατικής συνεργασίας του ΠΜ για την επίτευξη των
στόχων λειτουργίας του, στη βάση σχετικού συμφωνητικού με το διακρατικό
εταίρο
Η ικανότητά του για παροχή στις Κοιν.Σ.Eπ. πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότης ης για την ανάπτυξή τους
Η δέσμευση για τις υποχρεωτικές παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ΠΜ, η
υποχρέωση on-going εκπαίδευσης των στελεχών του ΠΜ σε μεθόδους και
εργαλεία που θα εκπονούνται από τον Κεντρικό Μηχανισμό, καθώς και η
υποχρέωση υιοθέτησής τους.
Η δέσμευση του ΠΜ για τη συμμετοχή των στελεχών του σε δίκτυα μάθησης και
για την ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους περιφερειακούς μηχανισμούς.
Η συμβατότητα του σχεδίου δράσης του με τις προδιαγραφές που θα οριστούν
από τον ΚΜ.
Η εξασφάλιση συνεργασιών με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ειδικευμένους στη
συμβουλευτική σε νομικά, λογιστικά, φορολογικά, τεχνικά θέματα και θέματα
marketing καιmanagementγια μια ευρεία κλίμακα δραστηριοτήτων των Κοιν.Σ.Eπ.

Κατά την προπαρασκευαστική φάση δημιουργίας ΠΜ, οι υπό δημιουργία Κοιν.Σ.Eπ.
θα υποστηρίζονται από τρίτους φορείς (ιδιώτες) μέσω χρηματοδότησης από τις
Δράσεις 5 και 6 του Άξονα 2.

Β: Φάση λειτουργίας ΠΜ (Έναρξη Σεπτέμβριος 2013, διάρκεια 2 έτη)
Οι επιλεγέντες ΠΜ θα επιχορηγούνται τμηματικά βάσει των επιλέξιμων δαπανών του
ΕΚΤ για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο και για χρονικό διάστημα ενός έτους και στη
βάση της επίτευξης των στόχων τους. Ως δείκτες εκροών των έργων τους θα
εξετάζονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των business plan που θα εκπονούν, και ως
δείκτης αποτελέσματος το ποσοστό των εγκεκριμένων business plan για επιχορήγηση
των Κοιν.Σ.Eπ. Ο βαθμός ικανοποίησης του δείκτη αυτού (άνω του 80%) θα είναι
23

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

κριτήριο για την αποπληρωμή του Δικαιούχου ΠΜ, καθώς και κριτήριο για τη
συνέχιση της επιχορήγησής του για έναν ακόμη χρόνο (Result Based Management).
Ο έλεγχος ικανοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος θα πραγματοποιείται
ανά εξάμηνο και η μη τήρησή του θα σημαίνει απομείωση του ποσού επιχορήγησης
ή/ και λήξη της επιχορήγησης. Στην περίπτωση τερματισμού της επιχορήγησης για
λόγους μη ικανοποιητικής λειτουργίας, θα καλείται ο δεύτερος σε σειρά αξιολόγησης
ΠΜ για να αναλάβει τις σχετικές υπηρεσίες στη συγκεκριμένη περιφέρεια αναφοράς
έως τη λήξη της διετίας. Την αξιολόγηση των ΠΜ θα αναλάβει η ΕΥ ΚΕΚΟ με την
υποστήριξη στελεχών της Steering Committee και του ΚΜ.
Μετά τη σύσταση των ΠΜ, οι Κοιν.Σ.Eπ. θα μπορούν να απευθύνονται στους
πρώτους προκειμένου να υποστηριχθούν για την ίδρυση και λειτουργία τους. Στην
περίπτωση αυτή, οι ΠΜ θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση όλων των διαχειριστικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από την πρόσκληση επιχορήγησης για λογαριασμό των
πελατών τους.
Οι ΠΜ θα παρέχουν υπηρεσίες κατά την προκαταρτική φάση δημιουργίας κοινωνικών
επιχειρήσεων (Pre Start–Up, όπως περιγράφεται στη Δράση 5 του Στρατηγικού
Σχεδίου) και κατά τη φάση έναρξης και αρχικής λειτουργίας (Start-Up, όπως
περιγράφεται στη Δράση 6 του Στρατηγικού Σχεδίου), ενώ παράλληλα θα υλοποιούν
δράσεις προσέλκυσης ωφελούμενων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
ανάπτυξη και εδραίωση της Κοινωνικής Οικονομίας, δράσεις δικτύωσης, με την
παράλληλη αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του διακρατικού τους εταίρου.
Η διάρκεια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από τους ΠΜ θα είναι 2
πλήρη έτη.
Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, εφόσον συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά τη λήξη
της συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ, έχοντας έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε
Κοιν.Σ.Eπ., θα πρέπει να αλλάξουν τη νομική τους μορφή και να μετατραπούν είτε σε
Κοιν.Σ.Eπ., είτε εναλλακτικά σε κοινοπραξίες ή χαλαρές δικτυώσεις μεμονωμένων
φορέων.
Ενδείκνυται ως τελικό παραδοτέο της Πράξης επιχορήγησης του ΠΜ να είναι η
δημιουργία Κοιν.Σ.Eπ. με βασικό κορμό μελών φορείς που συγκρότησαν την
Αναπτυξιακή Σύμπραξη αλλά και άλλους φορείς ή/ και φυσικά πρόσωπα ως μέλη, ενώ
οι εργαζόμενοι θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη από τον ΠΜ στην ιδέα και
τις διαδικασίες της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
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Δράση 4. Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της
Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΚΕΚΟ)
Η ΕΥ ΚΕΚΟ στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Συντονιστικός φορέας πολιτικών
ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας θα αναλάβει:
















Να υλοποιήσει τη συνεργασία και το συντονισμό με άλλα συναρμόδια υπουργεία
και άλλους φορείς άσκησης και εφαρμογής πολιτικής σχετικά με τα θέματα της
Κ.Ο. και Κ.Ε. απλοποιώντας διοικητικές διαδικασίες και προτείνοντας θεσμικές
παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Να συνεργαστεί με το Υπουργείο Παιδείας και τους εποπτευόμενους από αυτό
φορείς για την προώθηση της στήριξης του θεσμού σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες.
Να εναρμονίσει τις δράσεις και τις πολιτικές στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας
και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με το πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
που
περιλαμβάνει
την
Πρωτοβουλία
για
την
Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα (Social Business Initiative), την Πρωτοβουλία για τους Νέους
(Youth Opportunity Initiative), την Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή (Social
Growth and Cohesion Package) καθώς και το Σχέδιο Δράσης για την
Επιχειρηματικότητα μέχρι και το 2020 (Entrepreneurship 2020 Action Plan).
Να υλοποιήσει το σχεδιασμό προσκλήσεων και προτάσεων δράσεων καθώς και
πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Να υλοποιήσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων και πολιτικών για
την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και να επιδιώξει
τη δημιουργία συμπληρωματικότητας μεταξύ δράσεων που χρηματοδοτούνται
από διαφορετικά Διαρθρωτικά Ταμεία π.χ. ΕΚΤ-ΕΤΠΑ.
Να συγκεντρώνει και να αναλύει στοιχεία και πληροφορίες από το Γενικό Μητρώο
της Κοινωνικής Οικονομίας, το ΓΕΜΗ και το Εθνικό Παρατηρητήριο της
Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
με στόχο την
παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών και τη βελτίωση δράσεων και πολιτικών
ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας.
Να εκπονήσει και να εφαρμόσει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πολιτικών
Δημόσιων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς..
Να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που αφορούν στην
Κοινωνική
οικονομία
και
Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
για
την
αποτελεσματικότερη στήριξη του θεσμού.
Να υλοποιήσει δράσεις δημοσιότητας για την προώθηση του θεσμού της
Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Προγραμματισμός ενεργειών:
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o
o
o
o
o


Forum
ενημέρωσης
στην
Αθήνα
(Περιστέρι):
Μάιος
(Πραγματοποιήθηκε)
Forum
ενημέρωσης
στην
Θεσσαλονίκη:
Δεκέμβριος
(Πραγματοποιήθηκε)
Forum ενημέρωσης στα Ιωάννινα: Μάρτιος 2013
Forum ενημέρωσης στην Πάτρα: Μάρτιος 2013
Forum ενημέρωσης στο Ηράκλειο: Απρίλιος 2013

2012
2012

Να οργανώσει εργαστήρια με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων κοινωνικών
επιχειρηματιών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τη μεταφορά επιτυχημένων
επιχειρηματικών
μοντέλων
στα
ελληνικά
δεδομένα
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και τη δικτύωση των Κοινωνικών Επιχειρηματιών.

Προγραμματισμός ενεργειών:
o
o







Εργαστήριο Business Model σε Κοιν.Σ.Eπ. Κοινωνικής Φροντίδας:
Οκτώβριος 2012 (Πραγματοποιήθηκε)
Εργαστήριο Business Model σε Κοιν.Σ.Eπ. Παραγωγικού Σκοπού: Απρίλιος
2013

Να οργανώσει ένα συνέδριο και ένα Εθνικό δίκτυο-forum με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς με την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα με στόχο την εμπλοκή τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικών και δράσεων και παράλληλα προωθώντας τη δημιουργία Συμφώνων
Συνεργασίας μεταξύ των Κοιν.Σ.Επ., των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σε
εθνικό επίπεδο.
Να συμμετέχει σε συναντήσεις και ομάδες εργασίες, δίκτυα, fora, συνέδρια,
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την
Κοινωνική Οικονομία και την κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Να λειτουργήσει βάση δεδομένων και helpdesk για την παροχή πληροφοριών σε
σχέση με τις πρωτοβουλίες και ενέργειες ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας
και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και τους φορείς στήριξης αυτών στην
Ελλάδα και σε άλλα κράτη. Η λειτουργία αυτής της βάσης και του helpdesk θα
έχει ως στόχο την ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των
ενδιαφερομένων φορέων στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα μέσω της βάσης και του helpdesk θα είναι
εφικτή:
o
o
o

η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων φορέων και Κοινωνικών
Επιχειρήσεων
η συλλογή των αιτημάτων και προσφορών των ενδιαφερομένων φορέων
και Κοινωνικών Επιχειρήσεων
η ανεύρεση κατάλληλων φορέων από το εξωτερικό οι οποίοι θα
μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο προς τους φορείς
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στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όσο και προς τους
Κοινωνικούς Επιχειρηματίες στην Ελλάδα και η στήριξη της συνεργασίας
(εκπαίδευση προσωπικού, επισκέψεις εργασίας, mentoring, κ.ά.) μεταξύ
όλων των ενδιαφερομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Η τροφοδότηση της βάσης με τις απαραίτητες πληροφορίες θα γίνεται από τις
Περιφερειακές Δομές Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. και από κατάλληλα σημεία
επαφής σε άλλες χώρες. Σημαντική κρίνεται η συμβολή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην ανεύρεση των κατάλληλων σημείων επαφής στα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι η δράση της δημοσιότητας έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από την ΕΥ
ΚΕΚΟ με βάση το Σχέδιο Δημοσιότητας που έχει συνταχθεί και αφορά στην
ενημέρωση του κοινού για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα καθώς
και τη διεξαγωγή εργαστηρίων με θέματα σχετικά με τις Κοιν.Σ.Eπ.
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Άξονας δράσης 2: Οικονομική υποστήριξη για την έναρξη
δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ.
Δράση 5. Pre
start-up
Επιχειρήσεων

Κοινωνικών

Συνεταιριστικών

Σκοπός
Η διευκόλυνση των υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών στην ίδρυση Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και η υποστήριξη των νεοσύστατων Κοιν.Σ.Eπ. στα
πρώτα τους βήματα.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι μπορεί να είναι τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υλοποιήσουν τις
επιχειρηματικές τους ιδέες ιδρύοντας μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Τα
πρόσωπα αυτά μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία σε κοινωνική επιχείρηση που
δραστηριοποιείται σε συναφές αντικείμενο στο εξωτερικό, με τη μέθοδο της
πρακτικής, ενώ παράλληλα θα υποστηριχθούν με την εκπόνηση του επιχειρηματικού
τους σχεδίου, καθώς και με τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών ίδρυσης της
Κοιν.Σ.Eπ. και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πριν την πλήρη λειτουργία της.
Οι ομάδες των υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών θα λαμβάνουν υπηρεσίες
συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την Κοινωνική
Οικονομία, προώθησης σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το αντικείμενο
δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Eπ. (στα πλαίσια της Δράσης 7 του Στρατηγικού Σχεδίου),
και εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων.

Εργαλεία
Η δράση απευθύνεται στα
επιχειρηματίες και περιλαμβάνει

φυσικά

πρόσωπα

-

υποψήφιους

κοινωνικούς

Α) Πρακτική άσκηση νέων κοινωνικών επιχειρηματιών με τη μορφή
Erasmus
Εφόσον οι ωφελούμενοι επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία στη λειτουργία
Κοινωνικών Επιχειρήσεων του εξωτερικού, οι υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες
μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα «ErasmusΝέοι Επιχειρηματίες»,
απευθυνόμενοι στα τοπικά σημεία επαφής που προβλέπονται για τη χώρα μας:
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http://www.erasmusentrepreneurs.eu/page.php?cid=05&pid=018&ctr=GR&country=%CE%95%CE%BB
%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.
Το υφιστάμενο πρόγραμμα Erasmusπροβλέπει την κάλυψη κόστους ταξιδιού και
διαμονής κατά την επίσκεψή του υποψήφιου κοινωνικού επιχειρηματία στο
εξωτερικό. Η επιδότηση καταβάλλεται από το τοπικό σημείο επαφής που επιλέγεται
από το νέο επιχειρηματία (καταχωρείται στην ηλεκτρονική αίτηση). Ο νέος
επιχειρηματίας και το τοπικό σημείο επαφής του/της υπογράφουν μία σύμβαση η
οποία προσδιορίζει το ύψος της χρηματοδότης ης που παρέχεται κατά την παραμονή
του/ της και πώς αυτή θα καταβληθεί στην πράξη (π. χ. μερική καταβολή στην αρχή
της παραμονής, μηνιαίες καταβολές κ.τ.λ.). Η οικονομική υποστήριξη υπολογίζεται σε
μηνιαία βάση και αντανακλά το γενικότερο Κόστος ζωής στη χώρα παραμονής.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο http://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php.
Η επιλογή και η προσέγγιση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων εκτός Ελλάδας, στις
οποίες θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση οι υποψήφιοι κοινωνικοί
επιχειρηματίες θα γίνεται με την αρωγή του αντίστοιχου Περιφερειακού Μηχανισμού.
Ο ΠΜ θα χορηγεί επιπλέον στο Erasmusχρηματοδότηση (με τη μορφή υποτροφίας)
στους ωφελούμενους, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 3.000€ για πρακτική
άσκηση 3 μηνών.
Επιθυμητό είναι να εκπαιδευτούν τουλάχιστον 2 κοινωνικοί επιχειρηματίες ανά
υποστηριζόμενη Κοιν.Σ.Eπ., δηλαδή 1.500 ωφελούμενοι για την περίοδο Σεπτεμβρίου
2013 – Αυγούστου 2015. Ο σχετικός Π/Υ αναλύεται στα πλαίσια της Δράσης 3 του
Στρατηγικού Σχεδίου.
B) Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και διεκπεραίωση διαδικασιών
ίδρυσης Κοιν.Σ.Eπ.
Τα business plan θα εκπονούνται βάσει προτύπων που θα επεξεργαστεί η ΕΥ ΚΕΚΟ
ως πυρήνας του Κεντρικού Μηχανισμού. Στη συνέχεια, θα υποβάλλεται για
λογαριασμό της Κοιν.Σ.Eπ. πλήρης φάκελος επιχορήγησης στην ΕΥ ΚΕΚΟ , ενώ θα
πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
και έναρξης δραστηριότητας.
Για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που θα παρέχονται από ιδιώτες συμβούλους θα
χορηγείται Voucher στις Υποψήφιες Κοιν.Σ.Eπ. στα πλαίσια των Δράσεων 5 και 6 του
Στρατηγικού Σχεδίου. Το κουπόνι θα χορηγείται στις Δικαιούχους εφόσον αξιολογηθεί
θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο και μόνο τότε οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι θα
λαμβάνουν τη συμφωνημένη αμοιβή.
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Τις ίδιες υπηρεσίες θα λαμβάνουν ωφελούμενοι και από τους Περιφερειακούς
Μηχανισμούς στην πλήρη λειτουργία τους.
Η σχετική δράση θα προηγείται χρονικά της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών
Μηχανισμών Υποστήριξης, ούτως ώστε να καλύπτεται το κενό υποστήριξης που θα
προκύψει κατά την προκαταρτική φάση σχηματισμού των ΠΜ, ενώ είναι κατάλληλη
για εφαρμογή από ιδιώτες συμβούλους σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες
περιοχές και γενικότερα σε περιοχές που δεν θα έχει εμβέλεια ο ΠΜ. Εκτιμάται ότι η
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για έναρξη δραστηριότητας Κοιν.Σ.Eπ. από
ιδιώτες συμβούλους, θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τους ΠΜ, με αποτέλεσμα
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δεύτερους.
Η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών δε μπορεί να υπερβαίνει το κόστος
παροχής των ίδιων υπηρεσιών από τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς (3.000 € ανά
ιδρυόμενη Κοιν.Σ.Eπ.).

Δράση 6. Vouchers υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. με υπηρεσίες
τύπου θερμοκοιτίδας
Εισαγωγή
Η δράση αφορά στις υπηρεσίες υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. κατά το στάδιο
λειτουργίας τους, οι οποίες θα παρασχεθούν μέσω των υποστηρικτικών δομών που
θα λειτουργήσουν με τη μορφή θερμοκοιτίδας για κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι
θερμοκοιτίδες είτε θα είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία των Περιφερειακών
Μηχανισμών (Δράση 3 του Στρατηγικού Σχεδίου), είτε θα παρέχονται από ιδιώτες, με
την υποχρέωση υιοθέτησης εργαλείων και διαδικασιών που θα παραχθούν από τον
Κεντρικό Μηχανισμό, στα πλαίσια δράσεων επιχορήγησης των Κοιν.Σ.Eπ. (Δράσεις 5
και 6). Η σχετική δράση θα προηγείται χρονικά της πλήρους λειτουργίας των
Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης, ούτως ώστε να καλύπτεται το κενό
υποστήριξης που θα προκύψει κατά την προκαταρτική φάση σχηματισμού των ΠΜ,
ενώ είναι κατάλληλη για εφαρμογή από ιδιώτες συμβούλους σε νησιωτικές, ορεινές
και απομακρυσμένες περιοχές και γενικότερα σε περιοχές που δεν θα έχει εμβέλεια ο
Περιφερειακός Μηχανισμός. Εκτιμάται ότι η παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας από
ιδιώτες συμβούλους, θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τους ΠΜ, με αποτέλεσμα
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δεύτερους.

Δικαιούχοι
Αποδέκτες – ωφελούμενοι των σχετικών υπηρεσιών είναι οι Κοιν.Σ.Επ. που ιδρύονται
βάσει του Ν. 4019/2011και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
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Σκοπός
Βασικός σκοπός είναι η αλληλεπίδραση κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας (λογιστήριο, γραμματεία, κοινές προμήθειες, logistics,
αποθήκες κ.α.), η πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά
γνώσης, εξειδικευμένο προσωπικό), η άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και
γενικότερα η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη
βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας (βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης, αύξηση
προστιθέμενης αξίας προϊόντων/υπηρεσιών) προσδοκώντας εδραίωση τους στην
αγορά και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους.
Μέσα για την επίτευξη των στόχων της θερμοκοιτίδας είναι:










Η βελτιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της
αναβάθμισης των Κοιν.Σ.Eπ. ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς.
Η ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που θα
αναδεικνύουν τα πολλαπλασιαστικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την
ομάδα στόχου αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας.
Η τόνωση του αισθήματος για κοινωνική υπευθυνότητα/αλληλεγγύη των Ελλήνων
καταναλωτών και της αγοράς γενικότερα επαναπροσανατολίζοντας ένας μέρος
της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς .
Η παροχή δομών στήριξης και συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας κοινωνικά
ευάλωτων ομάδων, που εδραιώνονται, επεκτείνονται και εκσυγχρονίζονται.
Η αξιοποίηση υφιστάμενων σχέσεων συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις και η
διεύρυνσή τους, ανάλογα με τη στρατηγική της και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
που αναμένονται από αυτή τη συνεργασία.
Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας κάθε επιχείρησης, τόσο σε σχέση με τις
δραστηριότητες της επιχείρησης, όσο και της βελτίωσης της «αντίληψης» του
εξωτερικού της περιβάλλοντος και των αλλαγών που συμβαίνουν σε αυτό και την
επηρεάζουν.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Υπηρεσίες επιμόρφωσης


Επιμορφωτικά σεμινάρια για τις ανάγκες των μελών της θερμοκοιτίδας

Υπηρεσίες προώθησης – προβολής και δικτύωσης





Ανάπτυξη κοινής/ συμπληρωματικής αγοράς και δικτύων πωλήσεων
Ανάπτυξη στρατηγικής προβολής των Κοιν.Σ.Eπ. και προώθησης πωλήσεων
(διαφημιστική καμπάνια, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, ηλεκτρονικό
εμπόριο, σύνδεση με δίκτυα διανομής)
Ανάπτυξη κοινών υποδομών (ΤΠΕ, logistics)
31

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας






Οργάνωση προμηθευτικών δικτύων
Υπηρεσίες για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας (internet, e-mail,
ιστοσελίδα, κ.α.)
Ανάπτυξη συνεργασιών, καλλιέργεια της αποδοχής και της στήριξης από την
τοπική κοινωνία
Δικτύωση με άλλες θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, επιχειρηματικά δίκτυα σε
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

Υπηρεσίες coaching – mentoring




Μέντορες σε θέματα παραγωγής και τυποποίησης (όπως ανάπτυξη συστήματος
πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου παραγωγής)
Μέντορες σε θέματα παροχής υπηρεσιών
Υπηρεσίες ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Υπηρεσίες υποστήριξης και εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβουλών








Υπηρεσίες λογιστικής, φοροτεχνικής, χρηματοοικονομικής υποστήριξης
Υπηρεσίες πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίου
Υπηρεσίες στήριξης για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Υπηρεσίες νομικής στήριξης
Γραμματειακή υποστήριξη
Στέγαση - Παροχές
Παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών: Για κάποιες ομάδες
ωφελούμενων απαιτείται παροχή συγκεκριμένων συνοδευτικών υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, να στηρίξουν τους
επωφελούμενους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνικής και
εργασιακής τους ένταξης.

Εφαρμογή
Οι Κοιν.Σ.Eπ., εφόσον επιλέξουν την παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας από ιδιώτες
και όχι περιφερειακούς μηχανισμούς, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό
σύστημα κρατικών ενισχύσεων τις αιτήσεις τους για την επιχορήγηση στη βάση
εξοφλημένων παραστατικών, στα πλαίσια των Δράσεων 5 και 6 του Στρατηγικού
Σχεδίου. Οι υπηρεσίες θερμοκοιτίδας θα είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση για
χρονική διάρκεια 2 ετών, ενώ η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών δε μπορεί
να υπερβαίνει το κόστος παροχής των ίδιων υπηρεσιών από τους Περιφερειακούς
Μηχανισμούς.
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Δράση 7. Κατάρτιση εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Eπ.
Η δράση αφορά στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε μέλη και εργαζόμενους στις
Κοιν.Σ.Eπ. και θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα 2 του ΕΠΑΝΑΔ.

Δικαιούχοι
Επιλέξιμοι φορείς για επιχορήγηση είναι οι Κοιν.Σ.Επ. που ιδρύονται βάσει του Ν.
4019/2011 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

Στόχος
Κατάρτιση 5.000 εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Eπ.

Εφαρμογή
Θα γίνεται αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Κοιν.Σ.Eπ. στο οποίο θα
περιλαμβάνονται οι θέσεις εργασίας με τις ειδικότητες που απαιτείται η κατάρτιση. Η
χρηματοδότης η θα αφορά στο Κόστος κατάρτισης και δεν θα περιλαμβάνεται
ημερήσια αποζημίωση για τον καταρτιζόμενο. Η δράση θα μπορεί να συνδυαστεί με
όποια άλλη δράση επιχορήγησης επιλεγεί από την Κοιν.Σ.Eπ.
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Δράση 8. Επιχορήγηση των αρχικών επιχειρησιακών σχεδίων
των Κοιν.Σ.Eπ. για αγορά εταιρικών μεριδίων από
εργαζόμενους
Σκοπός
Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των νεοσύστατων ή υπό ίδρυση Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Με την χρηματοδότης η για αγορά εταιρικών μεριδίων
από τους εταίρους των Κοιν.Σ.Eπ. παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
ανταπεξέλθουν στις πρώτες τους κεφαλαιακές ανάγκες. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η
συμμετοχικότητα και η δημοκρατική λειτουργία των Κοιν.Σ.Eπ., μέσα από τη
δυνατότητα που δίνεται στους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
Η δράση αυτή θα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την Δράση 10. «
Συμπληρωματική επιστρεπτέα επιχορήγηση» του Άξονας δράσης 3: Χρηματοδοτικά
εργαλεία για την ενίσχυση των Κοιν.Σ.Eπ.

Δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την αρχική
εταιρική σύνθεση της Κοιν.Σ.Eπ. και έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του εργαζόμενου
σ’ αυτή. Το ποσό ωστόσο της ενίσχυσης που προορίζεται για απόκτηση εταιρικού
μεριδίου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου ως κάτωθι:
Ποσό ενίσχυσης:




€5.000,00 για δικαιούχο ΑμεΑ.
€4.000,00 για δικαιούχο από λοιπές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
€3.000,00 για δικαιούχο από ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Για τα παραπάνω ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 1 του Ν. 4019/2010.

Εργαλεία
Η ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και θα αφορά σε
εργαζόμενους της Κοιν.Σ.Eπ. οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εταιρικά μερίδια
καθώς και σε υφιστάμενους εταίρους-εργαζόμενους που επιθυμούν να ενισχύσουν τις
συνεταιριστικές τους μερίδες.
Για τη λήψη της ενίσχυσης απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
μέχρι την υλοποίηση του δείκτη φυσικού αντικειμένου ο οποίος ορίζεται στη
λειτουργία της Κοιν.Σ.Eπ. για μία τριετία. Στην περίπτωση της επιστρεπτέας
επιχορήγησης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα απομειώνεται ανάλογα με την
επιστροφή της επιχορήγησης.
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Θέμα προς επίλυση:
Κρίσιμο ζητούμενο αποτελεί το υποκείμενο της επιχορήγησης. Αν πρόκειται δηλαδή
αυτή να λαμβάνεται από το φυσικό (εταίρος-εργαζόμενος) ή το νομικό πρόσωπο
(Κοιν.Σ.Eπ.). Αντικειμενικά ο λήπτης πρέπει να είναι το φυσικό πρόσωπο, αφού το
εταιρικό μερίδιο είναι ονομαστικό. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία στην
επιχορήγηση για λήψη εταιρικού μεριδίου θεωρηθεί ότι συντρέχουν συνθήκες
προκαταβολής –κριτήριο αποτελεί το πώς ορίζεται ο απολογισμός της δαπάνης- ο
δικαιούχος θα πρέπει να είναι η Κοιν.Σ.Eπ. και όχι το μέλος, ώστε να μπορεί –
ενδεχομένως- να γίνει υπαγωγή στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας του Εθνικού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Σε περίπτωση που δεν τίθεται ζήτημα
προκαταβολής η αξιοποίηση του προγράμματος εγγυοδοσίας δεν είναι απαραίτητη.

Όροι χρηματοδότησης
Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν την εταιρική τους ιδιότητα για
τρία έτη από τη λήψη της ενίσχυσης. Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος
απολέσει την ιδιότητα αυτή νωρίτερα, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που έχει
αποκτηθεί με επιχορήγηση δεν επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 4019/2010 αλλά:



περιέρχεται αναλογικά στους λοιπούς εταίρους, ή
επιστρέφεται από την Κοιν.Σ.Eπ. στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση.

Προς αποφυγή του ενδεχομένου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων καθώς για λόγους
ευρύτερης διασποράς της χρηματοδότης ης, ο ανώτατος αριθμός δικαιούχων ανά
Κοιν.Σ.Eπ. καθορίζεται σε 10.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να λάβει ενίσχυση, τόσο σε μορφή επιστρεπτέας όσο
και μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά, για αγορά εταιρικού
μεριδίου μόνο σε μία Κοιν.Σ.Eπ. σε χρονικό διάστημα μίας τριετίας.
Εξαιρετικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα πραγματοποιηθέντα έσοδα της
Κοιν.Σ.Eπ. κατά την τριετία αναφοράς δεν υπερβαίνουν το ήμισυ της δημόσιας
επιχορήγησης, η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση επιστρέφεται στο σύνολό της ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Στόχος
Ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης 500 περίπου Κοιν.Σ.Eπ. για το 2013.

Εφαρμογή
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Οι μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις δίνονται εφάπαξ με την έγκριση της αίτησης
χρηματοδότησης.
Οι επιστρεπτέες επιχορηγήσεις έχουν περίοδο χάριτος 9 μηνών. Το χρονικό διάστημα
της επιστροφής τους εκτείνεται σε 3 έτη.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότης
πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων.

ης

ηλεκτρονικά

Δράση 9. Επιχορήγηση
κεφαλαίου
στη
βάση
δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης

στο

των

Στόχος
Βασίζεται στην προσέγγιση της διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων, όπου
αποτελέσματα νοείται η δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης και η
βιωσιμότητα των Κοιν.Σ.Eπ. που ενισχύονται για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την
ολοκλήρωση της Πράξης. Η επιχορήγηση η οποία εξετάζεται με το παρόν αναμένεται
να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα υπό εξέταση χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δικαιούχοι
Επιλέξιμοι φορείς για επιχορήγηση είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
που ιδρύονται βάσει του Ν. 4019/2011 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται
στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως πολύ
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο
Κοινωνικής Οικονομίας. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν κλείσει την πρώτη τους
διαχειριστική χρήση ή –σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης- να έχουν υποβάλλει
στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας το πρώτο Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
και Απολογισμού.
Στις επιχορηγούμενες νέες θέσεις απασχόλησης μπορούν να συνυπολογίζονται θέσεις
εργασίας που δημιουργήθηκαν έξι μήνες μετά την ίδρυση της Κοιν.Σ.Eπ. και μέχρι
της υποβολή του αιτήματος χρηματοδότης ης, καθώς και θέσεις που πρόκειται να
δημιουργηθούν στη συνέχεια.
Ύψος επιχορήγησης ανά νεοπροσλαμβανόμενο:




€5.000,00 για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο με Αναπηρία.
€4.000,00 για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο από λοιπές ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού.
€3.000,00 για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο από ειδικές ομάδες
πληθυσμού.
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Για τα παραπάνω ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 1 του Ν. 4019/2010.

Εργαλεία
Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που αφορά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
με χορήγηση κατ’ αποκοπή ποσού για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο.

Όροι χρηματοδότησης
Η επιχορήγηση δίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Να έχει υποβληθεί και εγκριθεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας το πρώτο Ετήσιο
Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού της Κοιν.Σ.Eπ.
Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εγκριθεί στο όνομα εταίρου της Κοιν.Σ.Eπ.
επιστρεπτέα επιχορήγηση, θα πρέπει η απόσβεση αυτής να εξυπηρετείται κανονικά.
Οι θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης θα
πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία πρόσληψης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της ανωτέρω
υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα επιστρέφει το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί
στις δαπάνες προσωπικού που μειώνεται.
Εξαιρετικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα πραγματοποιηθέντα έσοδα της
Κοιν.Σ.Eπ. κατά την τριετία αναφοράς δεν υπερβαίνουν το ήμισυ της δημόσιας
επιχορήγησης, η επιχορήγηση επιστρέφεται στο σύνολό της ως αχρεωστήτως
καταβληθείσα.
Η σχετική επιχορήγηση αφορά σε πλήθος νεοπροσλαμβανόμενων εργαζόμενων που
δεν θα υπερβαίνει το 150% του αρχικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση τα 15
άτομα ανά Κοιν.Σ.Eπ.

Στόχος
Δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας.

Εφαρμογή
Η επιχορήγηση δίνεται ως κάτωθι:
Α. Εφάπαξ για κάθε νέα θέση εργασίας που έχει δημιουργηθεί από το πέρας του
πρώτου εξαμήνου μετά την ίδρυση της Κοιν.Σ.Eπ. και μέχρι την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότης ης.
Β. Για τις θέσεις εργασίας που προβλέπεται να δημιουργηθούν σύμφωνα με το
υποβαλλόμενο αίτημα χρηματοδότης ης, η επιχορήγηση θα δίνεται ως εξής:
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σε περίπτωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής λήψης προκαταβολών κρατικών
ενισχύσεων: Εφάπαξ με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής
σε περίπτωση μη έκδοσης εγγυητικής επιστολής:
i. Το 25% εντός 5 μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης.
ii. Αποπληρωμή του υπολοίπου εντός 14 μηνών μετά την απόφαση ένταξης
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Άξονας δράσης 3: Χρηματοδοτικά
ενίσχυση των Κοιν.Σ.Eπ.

εργαλεία

για

την

Δράση 10. Συμπληρωματική επιστρεπτέα επιχορήγηση
Σκοπός
Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των νεοσύστατων ή υπό ίδρυση Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Με την χρηματοδότης η για αγορά εταιρικών μεριδίων
από τους εταίρους των Κοιν.Σ.Eπ. παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
ανταπεξέλθουν στις πρώτες τους κεφαλαιακές ανάγκες. Ταυτόχρονα ενισχύεται η
συμμετοχικότητα και η δημοκρατική λειτουργία των Κοιν.Σ.Eπ., μέσα από τη
δυνατότητα που δίνεται στους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
Η δράση αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις Δράσεις 8 και 9 του Άξονας
δράσης 2: Οικονομική υποστήριξη για την έναρξη δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ.

Δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την αρχική
εταιρική σύνθεση της Κοιν.Σ.Eπ. και έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του εργαζόμενου
σ’ αυτή. Το ποσό ωστόσο της ενίσχυσης που προορίζεται για απόκτηση εταιρικού
μεριδίου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου ως κάτωθι:
Ποσό ενίσχυσης:




€5.000,00 για δικαιούχο ΑμεΑ.
€4.000,00 για δικαιούχο από λοιπές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
€3.000,00 για δικαιούχο από ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Για τα παραπάνω ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 1 του Ν. 4019/2010.

Εργαλεία
Η ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή προαιρετικής επιστρεπτέας επιχορήγησης ισόποσης
με τη μη επιστρεπτέα και για τον ίδιο σκοπό.
Για τη λήψη της ενίσχυσης απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
μέχρι την υλοποίηση του δείκτη φυσικού αντικειμένου ο οποίος ορίζεται στη
λειτουργία της Κοιν.Σ.Eπ. για μία τριετία. Στην περίπτωση της επιστρεπτέας
επιχορήγησης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα απομειώνεται ανάλογα με την
επιστροφή της επιχορήγησης.
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Θέμα προς επίλυση:
Κρίσιμο ζητούμενο αποτελεί το υποκείμενο της επιχορήγησης. Αν πρόκειται δηλαδή
αυτή να λαμβάνεται από το φυσικό (εταίρος-εργαζόμενος) ή το νομικό πρόσωπο
(Κοιν.Σ.Eπ. ). Αντικειμενικά ο λήπτης πρέπει να είναι το φυσικό πρόσωπο, αφού το
εταιρικό μερίδιο είναι ονομαστικό. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία στην
επιχορήγηση για λήψη εταιρικού μεριδίου θεωρηθεί ότι συντρέχουν συνθήκες
προκαταβολής –κριτήριο αποτελεί το πώς ορίζεται ο απολογισμός της δαπάνης- ο
δικαιούχος θα πρέπει να είναι η Κοιν.Σ.Eπ. και όχι το μέλος, ώστε να μπορεί –
ενδεχομένως- να γίνει υπαγωγή στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας του ΕΤΕΑΝ. Σε
περίπτωση που δεν τίθεται ζήτημα προκαταβολής η αξιοποίηση του προγράμματος
εγγυοδοσίας δεν είναι απαραίτητη.

Όροι χρηματοδότησης
Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν την εταιρική τους ιδιότητα για
τρία έτη από τη λήψη της ενίσχυσης. Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος
απολέσει την ιδιότητα αυτή νωρίτερα, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που έχει
αποκτηθεί με επιχορήγηση δεν επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 4019/2010 αλλά:



περιέρχεται αναλογικά στους λοιπούς εταίρους, ή
επιστρέφεται από την Κοιν.Σ.Eπ. στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση.

Προς αποφυγή του ενδεχομένου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων καθώς για λόγους
ευρύτερης διασποράς της χρηματοδότης ης, ο ανώτατος αριθμός δικαιούχων ανά
Κοιν.Σ.Eπ. καθορίζεται σε 10.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να λάβει ενίσχυση, τόσο σε μορφή επιστρεπτέας όσο
και μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά, για αγορά εταιρικού
μεριδίου μόνο σε μία Κοιν.Σ.Eπ. σε χρονικό διάστημα μίας τριετίας.
Εξαιρετικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα πραγματοποιηθέντα έσοδα της
Κοιν.Σ.Eπ. κατά την τριετία αναφοράς δεν υπερβαίνουν το ήμισυ της δημόσιας
επιχορήγησης, η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση επιστρέφεται στο σύνολό της ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Στόχος
Ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης μέχρι 500 περίπου Κοιν.Σ.Eπ. για το 2013.

Εφαρμογή
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Οι επιστρεπτέες επιχορηγήσεις δίνονται εφάπαξ με την έγκριση της αίτησης
χρηματοδότησης και έχουν περίοδο χάριτος 9 μηνών. Το χρονικό διάστημα της
επιστροφής τους εκτείνεται σε 3 έτη.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότης
πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων.

ης

ηλεκτρονικά

στο

Δράση 11. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την σύσταση
φορέα μικροπιστώσεων (Micro Finance Institution)
Ως Φορέας μικροπιστώσεων ορίζεται ένας μη τραπεζικός φορέας που παρέχει δάνεια
χαμηλού ύψους σε μικροεπιχειρηματίες, Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, ανέργους και
γενικά σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και δεν έχουν
πρόσβαση στο επίσημο τραπεζικό σύστημα δηλαδή είναι όπως ονομάζεται στην
διεθνή ορολογία «non bankable».
Ο θεσμός των μικροπιστώσεων μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση από την ανεργία
στην ανεξάρτητη εργασία και καθιστά τη χρηματοδότης η προσβάσιμη στα άτομα
στα οποία οι τράπεζες αρνούνται τη χρηματοδότης η των επιχειρηματικών σχεδίων
τους, λόγω της ανεπάρκειας των εγγυήσεων που παρέχουν.
Η μικροπίστωση ουσιαστικά εμπεριέχει οικονομική και κοινωνική διάσταση. Συνδυάζει
την κοινωνική δράση, με στόχο την συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και την
επιχειρηματική δραστηριότητα υψηλού ρίσκου, με χαμηλά λειτουργικά κόστη.
Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι οι μικροπιστώσεις δεν είναι απλά δάνεια χαμηλής
εξασφάλισης, αλλά θα πρέπει να συνδυάζονται με υπηρεσίες υποστήριξης του
επιχειρηματία σε τακτική βάση, όπως προβλέπεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, από
το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες.
Η εφαρμογή του θεσμού των μικροπιστώσεων φαίνεται να είναι δύσκολη στην
παρούσα συγκυρία στην Ελλάδα για τους ακόλουθους λόγους:





Ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο για παροχή μικροπιστώσεων από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Πτώση της ζήτησης στην αγορά
Η ισχύουσα αντίληψη των επιχειρηματιών για τις επιχορηγήσεις –επιδοτήσεις
Η αυξανόμενη μη ικανότητα των πολιτών για αποπληρωμή δανείων

μη

στο πλαίσιο των παραπάνω και καθώς προβλέπεται από το ν. 4019/2011 η
δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, η ΕΥ ΚΕΚΟ πρόκειται να συνεχίσει
να διερευνά, όπως έχει ήδη κάνει από το 2011, τη δυνατότητα δημιουργίας Φορέα
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μικροπιστώσεων στη χώρα μας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Κοινωνικών
Επιχειρηματιών και ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Η Γενική Γραμματεία επίσης συνεργάστηκε με την κα Nowak στην διερευνητική
αποστολή που διεξήγαγε στα τέλη του 2012 με σκοπό τη διαπίστωση των βημάτων
που απαιτούνται για την σύσταση του Φορέα μικροπιστώσεων. Από την παραπάνω
αποστολή διεγνώσθη ότι για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού θα πρέπει να
υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες2:








2

Τροποποίηση και απλοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που
διέπει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος καθώς τα Ινστιτούτα
Μικροπιστώσεων δεν προσελκύουν καταθέσεις.
Δημιουργία εποπτικού συστήματος του Φορέα Μικροπιστώσεων.
Πρόσβαση του Φορέα Μικροπιστώσεων σε άλλα Ταμεία Πιστώσεων προκειμένου
να μειωθεί το δανειακό ρίσκο.
Δημιουργία ευνοϊκότερου θεσμικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και τις Κοιν.Σ.Eπ., για παράδειγμα αναφορικά με θέματα που
άπτονται της ασφάλισης των επιχειρηματιών, φορολογικά θέματα κ. λ. π.
Ισχυροποίηση των δεσμών σε τοπικό επίπεδο μεταξύ οικονομικών παραγόντων
και θεσμικών φορέων.

Nowak&Palermo, 2012, «Report on the potential to develop microfinance in Greece».
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