ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε.
Πέλληρ 2, Νέα Φιλαδέλφεια - 14342, Αθήνα
Τηλ.: 211 7057627 Φαξ: 2106146731- e-mail: info@3ts.gr
Παπάπτημα Ηπείπος: Δωδώνηρ 5 - 45221 Ιωάννινα, τηλ. 26516 07044

ΑΘΗΝΑ 12/02/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τέζζερα (4) νέα προγράμμαηα για σπό ίδρσζη (100% τρημαηοδόηηζη) αλλά
και σπάρτοσζες (έως 50% τρημαηοδόηηζη) Κοινωνικές Σσνεηαιριζηικές
Επιτειρήζεις (Κοιν.Σ.Επ.), ζηο πλαίζιο ηοσ ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 δξαζηεξηνπνηείηαη δπλακηθά από ην 2012 ζηνλ
θιάδν ηεο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο κε έκθαζε ζηελ θνηλωληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα. Έρεη πξωηνζηαηήζεη
ζηε δεκηνπξγία θαηλνηόκωλ θνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ (KOIN.Σ.ΔΠ.) ζε όιε ηελ Διιάδα, έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά εζληθά θαη επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα θαη έρεη δηνξγαλώζεη δεθάδεο ελεκεξωηηθέο
εθδειώζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη κέινο ηεο Π.Δ.Σ.Κ.Ο. (Παλειιήληα
Έλωζε Σπκπξάμεωλ Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο) θαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζπλδηνξγαλωηέο ηνπ
«Αλνηθηνύ Σπλεδξίνπ Κνηλωλίαο ηωλ Πνιηηώλ γηα ηελ Κνηλωληθή Οηθνλνκία» ην νπνίν ζα γίλεη ηνλ Ινύλην
ηνπ 2016 ζηελ Αζήλα. Γηαζέηεη ζηειέρε από δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή αθεηεξία αιιά θνηλνύο
ζηόρνπο, νξάκαηα θαη αξρέο όζν αθνξά ζηε θνηλωληθή ζπλνρή θαη ηελ ππνζηήξημε ηωλ εππαζώλ
θνηλωληθά νκάδωλ.
Σηηο 11/2/2016 αλαθνηλώζεθαλ επίζεκα από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ
ηέζζεξα (4) λέα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο γηα ππό ζύζηαζε αιιά θαη ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο.
Γηα πξώηε θνξά πέξα από ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηα πξνγξάκκαηα απηά
ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρύνπλ θαη ηε ζύζηαζε / αλαβάζκηζε Κνηλωληθώλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ
(Κνηλ.Σ.Δπ.).
Δηδηθόηεξα ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη:
1. Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα. Φξεκαηνδνηεί 100%, κέρξη πξνϋπνινγηζκνύ 60.000 επξώ ηε
ζύζηαζε Κνηλ.Σ.Δπ. ε νπνία ζα απνηειείηαη από αλέξγνπο ή αηνκηθνύο επηρεηξεκαηίεο παξνρήο
ππεξεζηώλ. Δληάζζνληαη επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο γηα Κνηλ.Σ.Δπ. κε θαηλνηόκα επηρεηξεκαηηθά
ζρέδηα ζηνπο παξαθάηω θιάδνπο:


Αγξνδηαηξνθή



Δλέξγεηα



Πνιηηηζηηθέο - Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο



Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα



Πεξηβάιινλ



Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ (ΤΠΔ)



Υγεία - Φάξκαθα



Υιηθά - Καηαζθεπέο

2. Δλίζρπζε ηεο απηναπαζρόιεζεο πηπρηνύρωλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: Φξεκαηνδνηεί 100%,
κέρξη πξνϋπνινγηζκνύ 50.000 επξώ ηε ζύζηαζε Κνηλ.Σ.Δπ. ε νπνία ζα απνηειείηαη από
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αλέξγνπο πηπρηνύρνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή πηπρηνύρνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη
νπνίνη, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξόζθιεζεο, αζθνύλ ζπλαθή κε ηελ εηδηθόηεηά
ηνπο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δελ έρνπλ ζρέζε κηζζωηήο εξγαζίαο, νύηε ιακβάλνπλ
ζύληαμε γήξαηνο.
3. Αλαβάζκηζε πνιύ κηθξώλ & κηθξώλ πθηζηάκελωλ επηρεηξήζεωλ κε ηελ αλάπηπμε ηωλ
ηθαλνηήηωλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο:

Φξεκαηνδνηεί κέρξη 50%, θαη κέρξη πξνϋπνινγηζκνύ

200.000 επξώ ππάξρνπζεο Κνηλ.Σ.Δπ. πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη 31/12/2015. Δληάζζνληαη
ιεηηνπξγνύζεο Κνηλ.Σ.Δπ. κε επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζηνπο παξαθάηω θιάδνπο:


Αγξνδηαηξνθή



Δλέξγεηα



Πνιηηηζηηθέο - Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο



Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα



Πεξηβάιινλ



Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ (ΤΠΔ)



Υγεία - Φάξκαθα



Υιηθά - Καηαζθεπέο

4. Δλίζρπζε ηνπξηζηηθώλ κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ (ΜΜΔ) γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο θαη ηελ
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ: Φξεκαηνδνηεί κέρξη 50%, θαη κέρξη
πξνϋπνινγηζκνύ 150.000 επξώ ππάξρνπζεο Κνηλ.Σ.Δπ. πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνπξηζηηθό
ηνκέα, έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη 31/12/2015 θαη απαζρνινύλ θαηά κέζν όξν ηνπιάρηζηνλ κηζή
(0,5) ΔΜΔ κηζζωηήο εξγαζίαο.
Η δηάξθεηα νινθιήξωζεο ηωλ Δπελδπηηθώλ Σρεδίωλ είλαη κέρξη 24 κήλεο.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 έρεη δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα αμηόινγωλ επαγγεικαηηώλ από δηάθνξνπο ρώξνπο κε
θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο ηε γλώζε ηνπ ρώξνπ ηεο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο, νη
νπνίνη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο λένπο αιιά θαη ζηνπο πθηζηάκελνπο θνηλωληθνύο επηρεηξεκαηίεο
κηα ζεηξά νινθιεξωκέλωλ ππεξεζηώλ όπωο:


Από θνηλνύ ζρεδηαζκόο ηεο επελδπηηθήο πξόηαζεο ζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ θαη ηνκείο ηεο
θάζε πξόζθιεζεο



Παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε ζέκαηα πξνβνιήο θαη δηθηύωζεο ηεο θνηλωληθήο
επηρείξεζήο



Δθπόλεζε θαη πινπνίεζε νινθιεξωκέλωλ ζρεδίωλ πξνβνιήο θαη δηθηύωζεο



Γηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ηερληθή ππνζηήξημε)



Καηάξηηζε ελόο ξεαιηζηηθνύ θαη θαηλνηόκνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ



Οινθιεξωκέλε ππνζηήξημή ζηα πξώηα βήκαηα ζύζηαζεο ηεο Κνηλ.Σ.Δπ. (ζύλζεζε ηεο
ηδξπηηθήο νκάδαο, ζύληαμε θαηαζηαηηθνύ θαη ππνβνιή ζην κεηξών Κνηλωληθήο
Οηθνλνκίαο, έλαξμε ζηε Γ.Ο.Υ.)
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Υπεξεζίεο ινγηζηηθήο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο, νξγάλωζεο θαη δηνίθεζεο ηεο Κνηλ.Σ.Δπ.



Σπκβνπιεπηηθή, mentoring, coaching



Σπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αλάπηπμεο πειαηνινγίνπ,



Υπεξεζίεο ζύληαμεο marketing plan θαη ζρεδίνπ πξνώζεζεο πωιήζεωλ (promotion
plans), ζρεδηαζκό ινγνηύπωλ



Υπεξεζίεο ζρεδηαζκνύ θαη απόθηεζεο πηζηνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο (όπνπ
απαηηείηαη)



Δθπαίδεπζε ηωλ κειώλ ζε ζέκαηα Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη
θαηάξηηζε ζε ζέκαηα λνκηθά, θνξνινγηθά, δηνηθεηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά θιπ

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη γηα κηα πξώηε ζπλάληεζε γλωξηκίαο, κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε
κε:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ

Τει: 211 7057627
E-mail: info@3ts.gr
Υπεύζπλνο Δπηθνηλωλίαο: θνο Κωλ/λνο Οηθνλνκόπνπινο
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