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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «IDEA»
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΑΜΚΕ απεπζύλεη ανοικηή ππόζκληζη πξνο όινπο ηνπο θνξείο
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ή επηζπκνύλ δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζην ρώξν ηεο Κοινωνικήρ Οικονομίαρ
ζην Ννκό Ιωαννίνων θαη ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ζέκαηα σπημαηοδοηήζεων,
κοινωνικών επενδύζεων θαη λέσλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ, λα δηλώζοςν ηε ζςμμεηοσή
ηνπο ζην έξγν Investment Development and Empowerment Action κε ην αθξσλύκην IDEA1.
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, μέζω ζςμβοςλεςηικών (capacity building), αλλά και εκπαιδεςηικών
δπάζεων, θα ςποζηηπισηούν δςνηηικοί λήπηερ κοινωνικών επενδύζεων (Φνξείο Κνηλσλίαο
ησλ Πνιηηώλ, ύιινγνη, σκαηεία, ΑΜΚΕ, Φνξείο Κ.ΑΛ.Ο. θιπ), ελώ γηα δύο (2) κοινωνικέρ
επενδύζειρ οι οποίερ θα επιλεγούν μέζω ανοισηήρ διαδικαζίαρ, θα ςπάπξει ςποζηήπιξη και
για ηην εύπεζη σπημαηοδόηηζηρ.
Οη θνηλσληθέο επελδύζεηο, ηηο νπνίεο ην έξγν IDEA εληζρύεη θαη ππνζηεξίδεη, αθνξνύλ ζε δξάζεηο
κε ζεκαληηθό θνηλσληθό αληίθηππν (Άξζξν 2, Ν. 4430/2016).
Φνξείο απηώλ ησλ θνηλσληθώλ επελδύζεσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ δύλαληαη λα είλαη:


Με θεξδνζθνπηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ηνπηθό επίπεδν (ζύιινγνη,
ζσκαηεία, ΑΜΚΕ, θιπ)



Κνηλσληθέο Επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην αληίζηνηρν κεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο
(Ν. 4430/2016)



Τπό ζύζηαζε Κνηλσληθέο Επηρεηξήζεηο



Άηππεο (ρσξίο λνκηθή κνξθή) νκάδεο θηλήζεηο πνιηηώλ ζε ηνπηθό επίπεδν

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ IDEA, ζην Ννκό Ισαλλίλσλ ζα:


γίλεη θαηαγξαθή όισλ ησλ θνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κε ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε
ηεο δπλεηηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηα θνηλσληθέο επελδύζεηο



παξαζρεζεί δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηνπο δπλεηηθνύο ιήπηεο θνηλσληθώλ
επελδύζεσλ από εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο



δηνξγαλσζνύλ αλνηθηέο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηεο
θαηάζηαζεο ζηελ αγνξά ησλ θνηλσληθώλ επελδύζεσλ θαη ηελ θεθαιαηνπνίεζε
πξνεγνύκελσλ εκπεηξηώλ ζπλεξγαζίαο



δηνξγαλσζνύλ ζπλαληήζεηο εηδηθώλ (focus groups) ηόζν από ην ρώξν ηεο δήηεζεο όζν θαη
ηεο πξνζθνξάο ρξεκαηνδόηεζεο θνηλσληθώλ επελδύζεσλ, γηα κηα ειεύζεξε ζπδήηεζε, κε
ζηόρν λα θαηαγξαθνύλ ζρεηηθέο εκπεηξίεο, απόςεηο θαη πξνηάζεηο



δηνξγαλσζνύλ ζπλαληήζεηο δηθηύσζεο κεηαμύ θνηλσληθώλ επελδπηώλ (Δεκόζηνη Φνξείο,
Ιδξύκαηα, Σξάπεδεο, Επηρεηξήζεηο, θιπ) θαη ππνςήθησλ ιεπηώλ θνηλσληθώλ επελδύζεσλ.

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε νκάδα έξγνπ ηνπ IDEA κηα εηθόλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο
δπλακηθήο, αιιά θαη ησλ αλαγθώλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, ηνπο θαιεί λα ζπκπιεξώζνπλ ην
επωηημαηολόγιο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΑΜΚΕ
(www.3ts.gr). Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα (καδί κε ηα όπνηα ηπρόλ επηζπλαπηόκελα
1

Επηζπλάπηεηαη ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ.
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αξρεία) παξαθαινύκε λα απνζηέιινληαη ζην: secretary@3ts.gr, ππόςε θαο Άιθεζηεο Καξαιή.
Παξαθαινύκε ζην ζέκα ηνπ e-mail λα αλαθέξεηε ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα ζαο.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο είλαη ε 1ε Μαξηίνπ 2019.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:
Γηα νπνηαδήπνηε εξώηεζε – δηεπθξίληζε αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ έξγνπ
IDEA, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ θα Άιθεζηηο Καξαιή (Σει.: 211-7057627,
e-mail: secretary@3ts.gr)

Γηα ηελ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΑΜΚΕ

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο,
Κσλ/λνο Οηθνλνκόπνπινο
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Λίγα Λόγια για το Έργο «IDEA»
Σν έξγν Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είλαη κηα θηιόδνμε ειιελναιβαληθή πξσηνβνπιία θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη
ελδηαθέξνληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο Kοινωνικών Eπισειπήζεων,
Οπγανώζεων Κοινωνίαρ ηων Πολιηών, αιιά θαη γεληθόηεξα ησλ Κοινωνικών Επενδύζεων.
ηόρνο είλαη ε ζύδεπμε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα θνηλσληθέο επελδύζεηο, θαζώο θαη ε
κειέηε θαη ε εμεηδίθεπζε πβξηδηθώλ εξγαιείσλ ρξεκαηνδόηεζεο θνξέσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Σξίηνπ
Σνκέα ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζε ηνπηθό, αιιά θαη ζε
πεξηθεξεηαθό επίπεδν.
Σν έξγν IDEA πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Εδαθηθήο πλεξγαζίαο Interreg (Ειιάδα
– Αιβαλία 2014 – 2020) από ην νπνίν θαη ρξεκαηνδνηείηαη. Σν εηαηξηθό ζρήκα ηνπ Έξγνπ
απνηειείηαη από ηνπο εμήο θνξείο:


Auleda Local Εconomic Development Agency (Αιβαλία)



Δήκνο Υεηκάξξαο (Αιβαλία)



Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ (Ειιάδα)



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΑΜΚΕ (Ειιάδα)



Δήκνο Αξηαίσλ (Ειιάδα)

Κύξηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ IDEA είλαη ν Απιώλαο θαη ε Υεηκάξξα ζηελ
Αιβαλία θαη ηα Ισάλληλα θαη ε Άξηα ζηελ Ειιάδα. Όζνλ αθνξά ζηελ Ειιάδα, ππεύζπλνο θνξέαο
γηα ηηο δξάζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ Ισαλλίλσλ είλαη ε ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΑΜΚΕ, ελώ γηα ηηο
δξάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο, ν Δήκνο Αξηαίσλ. Σν Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ παξέρεη νξηδόληηα
επηζηεκνληθή ηερλνγλσζία ζην έξγν.
Εηδηθόηεξα, ην έξγν IDEA:


Μειεηά θαη θαηαγξάθεη ηελ πξνζθνξά ππνζηήξημεο ησλ πξσηνβνπιηώλ θνηλσληθήο
νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηε δήηεζε γηα ηέηνηα κνξθέο ζηήξημεο ζε ηνπηθό επίπεδν.



Μειεηά θαη δεκηνπξγεί πβξηδηθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζε ηνπηθό επίπεδν.



Δηεπθνιύλεη ηελ ζπλάληεζε θνηλσληθώλ επηρεηξεκαηηώλ
ππνζηεξηθηέο/ επελδπηέο, ελεξγώληαο σο δηακεζνιαβεηήο.



Εθαξκόδεη δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαηάξηηζεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ελδπλάκσζε
ηθαλνηήησλ ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.



Δεκηνπξγεί έλαλ επέιηθην θαη αμηόπηζην κεραληζκό παξαθνινύζεζεο.



Δεκηνπξγεί εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο γηα ηε κέηξεζε ησλ θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ.



Δεκηνπξγεί κε-ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ππνζηήξημεο.

κε

πηζαλνύο

ρνξεγνύο/
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