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ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ»
ΘΔΜΑΣΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΠΛΗΡΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΩΝ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ»
Ο ΟΠΟΙΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ
(ΔΚΣ)
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ
Έρνληαο ππφςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ98/Α/22-04-2005») «Θσδηθνπνίεζε ηεο
Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα»,
2. Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ
γηα

ηελ πξνγξακκαηηθή

πεξίνδν 2007-2013»

(ΦΔΘ

267/Α/3.12.2007)

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.3840/2010 (ΦΔΘ 53/Α/31.03.2010).
3. Ρν

Λ.

3840/2010

απνηειεζκαηηθφηεηαο

«Απνθέληξσζε,
ησλ

δηαδηθαζηψλ

απινπνίεζε
ηνπ

Δζληθνχ

θαη

ελίζρπζε

Πηξαηεγηθνχ

ηεο

Ξιαηζίνπ

Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 53/Α/31-03-2010),
4. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 1.7723/νηθ.4376 (ΦΔΘ 1403/Β’/16-06-2011) θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε

«Ρξνπνπνίεζε,

ζπκπιήξσζε

θαη

θσδηθνπνίεζε

ηεο

ππ’

αξηζκ.

180691/7.2.2001/Γ΄ΘΞΠ/ (ΦΔΘ 148/Β΄/14.2.2001) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
«Πχζηαζε

θαη

Ιεηηνπξγία

Δηδηθήο

πεξεζίαο

Γηαρείξηζεο

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο “EQUAL”», ζην πνπξγείν Δξγαζίαο
θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη».
5. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 64698/5811/19-09-2008 .Α. «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ
δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο “Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ” ζηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Δλζσκάησζε ησλ Αξρψλ ηεο Equal θαη
γηα

ηε

Γηαρείξηζε

Γξάζεσλ

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

“Αλάπηπμε

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ”» (ΦΔΘ 2059/Β/6-10-2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
ππ’αξηζκ.9.13531/νηθ.6.1870/27-07-09

(ΦΔΘ1574/Β/31-07-09)

θαη

0.21618/ΝΗΘ.6.3986/30-11-2010 (ΦΔΘ1923/Β/13-12-2010), φκνηεο απνθάζεηο.
6. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 80028/27-3 -2002 (ΦΔΘ 377/Β/27-03-2002) «Κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εμνπζίαο
ππνγξαθήο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη άιισλ Ξφξσλ, θαη
ζηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 5898/28/24-3-2010 (ΦΔΘ 333/Β/26-03-2010) πνπξγηθή
Απφθαζε «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη εμνπζίαο έθδνζεο Γηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ζην Γεληθφ
Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ».
8. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 15980/Γ1.5 161/1-9-2011 (ΦΔΘ 295/1-9-2011) θνηλή
απφθαζε

ηνπ

Ξξσζππνπξγνχ

θαη

ηνπ

πνπξγνχ

Δξγαζίαο

θαη

Θνηλσληθήο

Αζθάιηζεο πεξί «νξηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη
άιισλ Ξφξσλ».
9. Ρελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ νηθ. 25568/110/29-07-2013 (ΦΔΘ 1877/Β/2013)
Απφθαζε

ηνπ

πνπξγνχ

Δξγαζίαο,

Θνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαη

Ξξφλνηαο

«Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Ξξφλνηαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Ξφξσλ, ζηνπο
Ξξντζηακέλνπο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ζε Ξξντζηακέλνπο Κνλάδσλ».
10. Ρελ

κε

Δπηηξνπήο

αξηζκ.
γηα

πξση.
ηελ

C/2007/5534/12-11-2007

έγθξηζε

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Απφθαζε

ηεο

Ξξνγξάκκαηνο

Δπξσπατθήο
«Αλάπηπμε

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 ηνπ πνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο
Ξξνζηαζίαο (θσδηθφο CCI2007GR05UPO001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.
C/2012/9763/18-12-2012 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
11. Tν

Ξ.Γ.

89/2014

«Γηνξηζκφο

πνπξγψλ,

Αλαπιεξσηψλ

πνπξγψλ

θαη

θππνπξγψλ»
12. Ζ κε αξ. πξση. νηθ. 20894/61/20-6-2014 ΘΡΑ «Θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ
θππνπξγψλ

Δξγαζίαο,

Θνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαη

Ξξφλνηαο

Βαζηιείνπ

Θεγθέξνγινπ, Αλησλίνπ Κπέδα θαη Ησάλλε Ξιαθησηάθε
13. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΠ1749/27-03-2008 (ΦΔΘ 540/Β/2008) πνπξγηθή
Απφθαζε

Ππζηήκαηνο

Γηαρείξηζεο,

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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14. Ρν Λ.4093/2012 (ΦΔΘ 222/Α/12.11.2012) «Έγθξηζε Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο 2013−2016 − Δπείγνληα Κέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Λ.
4046/2012

θαη

ηνπ

Κεζνπξφζεζκνπ

Ξιαηζίνπ

Γεκνζηνλνκηθήο

Πηξαηεγηθήο

2013−2016»,
15. Ρν εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «Σχκθσλν Δηαηξηθήο Σρέζεο (Δηαηξηθφ
Σχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο) 2014-2020», αξ. απφθαζεο C(2014) 3542
final/23.5.2014
16. Ζ

κε

αξηζκ.

πξση.

4.11246/νηθ.6.1717/11.04.2014

επηζηνιή

ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηέσο Γηαρ/ζεο Θνηλνηηθψλ & Άιισλ Ξφξσλ θαη ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα
Γηαρ/ζεο Ξξνγξακκάησλ ΘΞΠ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζρεηηθά
κε ηελ αλαγθαηφηεηα αχμεζεο ησλ πφξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζηηο πεξηζζφηεξν
αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ζην ΔΞ ΑΛΑΓ-ΔΓΒΚ 2014-2020.
17. Ζ

κε

αξηζκ.πξση.

Δξγαζίαο

4.11672/νηθ.6.1809/16.04.2014

Θνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαη

Ξξφλνηαο

επηζηνιή

πξνο

ηελ

ηνπ

πνπξγνχ

Γεληθή

Γηεχζπλζε

Απαζρφιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθφ πεξίνδν 2014-2020.
18. Ζ κε

αξηζκ. πξση.

DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014

απάληεζε

ηεο

Γεληθήο

επηζηνιή

ηεο

Γεληθήο

Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
19. Ζ

κε

αξηζκ.

πξση.

4.16696/νηθ.6.2436/03.06.2014,

Γξακκαηέσο Γηαρ/ζεο Θνηλνηηθψλ & Άιισλ Ξφξσλ πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Γεκνζίσλ

Δπελδχζεσλ

ΔΠΞΑ,

ζρεηηθά

κε

ηα

εηδηθά

ζέκαηα

δηαρείξηζεο

εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ αληίζηνηρσλ
πξάμεσλ.
20. Ζ

κε

αξηζκ.

πξση.

4.18065/νηθ.6.2641/13.06.2014

επηζηνιή

ηεο

ΔΓ

ΔΞ

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» πξνο ηελ ΔΘ, ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
πιαηζίνπ πινπνίεζεο ησλ εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ 2014-2020.
21. Ρν γεγνλφο φηη ε πξάμε «Ιεηηνπξγία Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ηεο
αλάπηπμεο
(Θνηλ.Π.Δπ.)

θαη
θαη

πξνψζεζεο
επξχηεξα

ησλ
ησλ

Θνηλσληθψλ
πξσηνβνπιηψλ

Ππλεηαηξηζηηθψλ
ηεο

Θνηλσληθήο

Δπηρεηξήζεσλ
Νηθνλνκίαο»

πξφθεηηαη λα εληαζεί ζην λέν Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε
θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ 2014-2020 κφιηο απηφ
εγθξηζεί θαη ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ ΔΘΡ.
22. Ρε

κε

αξηζκ.

πξση.

4.18517/νηθ.6.2718/18.06.2014

επηζηνιή

ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηέσο Γηαρ/ζεο Θνηλνηηθψλ & Άιισλ Ξφξσλ πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΔΠΞΑ, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ εκπξνζζνβαξψλ
δξάζεσλ 2014-2020.
23. Ζ απφ 24-6-2014 (α.π.ΔΓ. 4.19331/6.2894) επηζηνιή ηεο ΔΠΔΘΡ ζρεηηθά κε ηελ
ινπνίεζε δξάζεσλ ΔΘΡ ζην πιαίζην ηεο εκπξνζζνβαξνχο πινπνίεζεο ηνπ λένπ
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Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Κάζεζε 2014 –
2020».
24. Ζ κε αξηζκ. πξση. 32499/ΔΡΘΡ/686/24-6-2014 (α.π. ΔΓ:4.19295/6.2887/25-62014) επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΔΠΞΑ κε ηελ νπνία
δχλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε γηα ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο εκπξνζζνβαξνχο
πξάμεο.
25. Ρν

Λ.

4019/2011

(ΦΔΘ

216/Α)

«Θνηλσληθή

Νηθνλνκία

θαη

Θνηλσληθή

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ην άξζξo 15 κε ην νπνίν ε Δηδηθή
πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία, θαζίζηαηαη
αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε
φισλ ησλ αλαγθαίσλ πνιηηηθψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη
ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
26. Ρν Λ. 4052/2012 (ΦΔΘ 41/Α) «Λφκνο αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ γείαο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ
λφκνπ «Έγθξηζε ησλ Πρεδίσλ Ππκβάζεσλ Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ
ηνπ

Δπξσπατθνχ

Ρακείνπ

Σξεκαηνπηζησηηθήο

Πηαζεξφηεηαο

(Δ.Ρ.Σ.Π.),

ηεο

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Πρεδίνπ ηνπ Κλεκνλίνπ
Ππλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη
ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ
δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
27. Ρν έγγξαθν εμεηδίθεπζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ»,
28. Ρελ απφ 22/12/2008 απφθαζε (Αξ. 4) ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ.
«ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ», κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα
επηινγήο ησλ Ξξάμεσλ,

φπσο πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν

ζηελ πξφζθιεζε πίλαθα.
29. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 22867/ΔΘ/984/28-05-2010 (ΦΔΘ 792/Β/08-06-2010)
πνπξγηθή Απφθαζε πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
30. Ρν

Δγρεηξίδην

Γηαδηθαζηψλ

Γηαρείξηζεο

θαη

Διέγρνπ

Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ

Ξξάμεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ.
31. Ρελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πινπνίεζε θαη
δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ.
32. Ρελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ην λνκφηππν ησλ θνξνινγηθψλ
ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ.
33. Ρελ

κε

πνπξγηθή

αξηζκ.

πξση.

Απφθαζε

Αληαγσληζηηθφηεηαο

θαη

3653/ΔΘ
ηνπ

114/26-1-2012

θππνπξγνχ

Λαπηηιίαο

312/Β/14-2-2012)

Νηθνλνκηθψλ,

Οπζκίζεηο

4

(ΦΔΘ

εθαξκνγήο

Αλάπηπμεο,
ηεο

θαη’

απνθνπή

δήισζεο

εκκέζσλ

δαπαλψλ

ζε

πξάμεηο

επηρνξεγήζεσλ

πνπ

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπ ΔΘΡ θαη ην ΔΡΞΑ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11(3)β) ηνπ
Θαλ. 1081/2006 θαη 7(4) ηνπ Θαλ. 1080/2006.
34. Ρν θείκελν θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ην Ππληνληζκφ ησλ Ρακείσλ (COCOF)
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 11(3)β) ηνπ Θαλ. 1081/2006 θαη 7(4) ηνπ
Θαλ. 1080/2006 κε αξηζκφ COCOF 09/0025/04/28.01.2010.
35. Ρελ

κε

αξηζκ.

πξση.

2.2250/νηθ.4.105/2-2-2012

(ΦΔΘ

221/Β΄/9-2-2012)

πνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ «Ρήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Κεηξψνπ
Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ηνπ Λ. 4019/2011 (ΦΔΘ 216/Α΄) «Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη
Θνηλσληθή

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

θαη

ινηπέο

δηαηάμεηο»

θαη

ηελ

αξηζκ.

2.9621/νηθ.4.1200/11-4-2012 (ΦΔΘ 1360/Β΄/25-4-2012) ηξνπνπνίεζε απηήο.
36. Ρελ κε αξηζ. πξση. 16137/ΔΘ293/12-4-2013 Νξζή Δπαλάιεςε 24-04-2013
Γηεπθξηληζηηθή Δγθχθιην ηεο ΔΘ γηα ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη ηηο δαπάλεο
κεηαθίλεζεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ.
37. Ρν

Πηξαηεγηθφ

Πρέδην

γηα

ηελ

αλάπηπμε

ηνπ

ηνκέα

ηεο

Θνηλσληθήο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.

ΚΑΛΔΙ
Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4019/2011 (ΦΔΚ 216/Α),
σο Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο
A. Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο - θαθέινπ εμέηαζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο,
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 22867/ΔΘ 984/28-05-2010 (ΦΔΘ 792/Β/08-06-2010)
πνπξγηθή

Απφθαζε

πνπ

ξπζκίδεη

ηηο

δηαδηθαζίεο

επηβεβαίσζεο

ηεο

δηαρεηξηζηηθήο

επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.
Β. Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο Ξξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο
«Λεηηνπξγία

Πεξηθεξεηαθψλ

Μεραληζκψλ

Τπνζηήξημεο

ηεο

αλάπηπμεο

θαη

πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη
επξχηεξα

ησλ

πξσηνβνπιηψλ

ηεο

Κνηλσληθήο

Οηθνλνκίαο»

ηεο

Θαηεγνξίαο

Ξαξέκβαζεο 2 «Αλάπηπμε ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επάισησλ
νκάδσλ»

ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4: «Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013».
Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο νξίδεηαη ε ….…….
H δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ Ξξάμεσλ νξίδεηαη έσο ηελ 30ε
Λνεκβξίνπ 2015 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ έσο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ
2015.
Νη Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
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θαη ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζην
πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο.
Ζ ίδηα Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο ελ
ιφγσ θαηεγνξίαο παξέκβαζεο.
Δηαίξνη ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ κπνξεί λα είλαη:
α) ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, β) νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’
βαζκνχ θαη νη θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ηνπο, γ) νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο, δ)
νη αλαπηπμηαθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Λ. 3852/2010 (Α’ 87) θαη ηεο
πεξίπησζεο β’ ηεο παξ. 3

ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ λ. 3463/2006 (Α’ 114), ε) ηα λνκηθά

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θεξδνζθνπηθνχ ή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζη) νη
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Νη θνξείο ησλ πεξηπηψζεσλ α)
β) θαη γ) δελ δχλαηαη λα νξηζηνχλ ζπληνληζηέο εηαίξνη ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ.
Δηαίξνη ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ δελ κπνξεί λα είλαη :
Ρα λνκηθά πξφζσπα πνπ πινπνηνχλ ηελ Ξξάμε «Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Κεληξηθνχ
Μεραληζκνχ

Τπνζηήξημεο

ηεο

αλάπηπμεο

θαη

πξνψζεζεο

ησλ

Κνηλσληθψλ

πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο».
Νη Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο δελ κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ ιηγφηεξνπο ησλ ηξηψλ
Δηαίξσλ, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, άιισο δελ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ Γηθαηνχρνη. Έλαο
θνξέαο κπνξεί λα είλαη ζπληνληζηήο κφλν ζε κία Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα θαη δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Αλαπηπμηαθέο
Ππκπξάμεηο ζηελ ίδηα Ξεξηθέξεηα.
Ζ ζχλζεζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο αμηνινγείηαη θαη ζα πξέπεη λα πξνθχςεη σο
απνηέιεζκα δηαιφγνπ (απφ ηα θάησ /bottom-up) θαη ζπκθσληψλ πξνψζεζεο θαη
αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κεηαμχ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ νηθεία
Ξεξηθέξεηα. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, θαη’ ειάρηζηνλ, έλαλ ηνπηθφ/πεξηθεξεηαθφ θνξέα
κε δεκφζην ραξαθηήξα (ΛΞΓΓ ή ΛΞΗΓ ζπιινγηθνχ – δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο), έλαλ θνξέα
ηεο

θνηλσλίαο

ησλ

πνιηηψλ

ή

ηεο

θνηλσληθήο

νηθνλνκίαο

θαη

θνηλσληθήο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη έλαλ ηνπηθφ θνξέα κε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη
απνδεδεηγκέλε

εκπεηξία

ζε

παξνρή

ζπκβνπιεπηηθψλ

ππεξεζηψλ

ζηνλ

ηνκέα

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη εηαίξνη ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο πξέπεη λα έρνπλ έδξα ή
ππνθαηάζηεκα εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. Ζ Αλαπηπμηαθή
Πχκπξαμε, κέζσ ησλ εηαίξσλ ηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηνπ
ζπλφινπ

ηεο

πεξηθέξεηαο

δνκή

παξνρήο

ζπκβνπιεπηηθψλ

ππεξεζηψλ

θαηάιιεια

ζηειερσκέλε (θξηηήξην απνθιεηζκνχ). Γεδνκέλνπ φηη, νη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζην
ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο ε Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε, κε επζχλε ηνπ Δηαίξνπ πνπ ζα αλαιάβεη
θαζήθνληα Ππληνληζηή, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζπλερψο θαη νκνηφκνξθα ηελ άκεζε
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παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ δεηεκάησλ, δηαζέηνληαο ην
απαξαίηεην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κέζα θαη ππνδνκή.

Δπίζεο, ζα ζπλεθηηκεζεί εάλ:
α) ζην εηαηξηθφ ζρήκα ζπκκεηέρεη θνξέαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζε
ζέκαηα

επηρεηξεκαηηθφηεηαο,

πξνθεηκέλνπ

λα

δηαζθαιηζηεί

ε

ζχλδεζε

ηνπ

φινπ

εγρεηξήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο κε εζηίεο θαη
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο.
β) Ζ ζχλζεζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο δχλαηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία
θαη ηνπο θνξείο ηεο θαη θπξίσο ηνπο σθεινχκελνπο, δειαδή ππνςήθηνπο ή ήδε ελεξγνχο
θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο.
Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ξξάμεο, νη θνξείο-Δηαίξνη πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζε κία ππνςήθηα Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλάςεη
έγγξαθε ζπκθσλία κε ηε κνξθή θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο
εηαηξείαο, ρσξίο φκσο λα ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Δηαίξσλ.
Πε θάζε πεξίπησζε νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο έληαμεο ηεο
πξάμεο. Πην ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο πξέπεη λα νξίδεηαη ν
Δηαίξνο πνπ ζα αλαιάβεη θαζήθνληα Ππληνληζηή.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ζχκθσλα κε ην
άξζξν 784 Α.Θ. θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4019/2011 (ΦΔΘ
216/Α),

ησλ

ζε

εμνπζηνδφηεζε

απηνχ

εθδηδφκελσλ

θαλνληζηηθψλ

πξάμεσλ

θαη

ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 θαη επφκελα Α.Θ..
Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ είλαη:


ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηζάξηζκα κε ηνπο εηαίξνπο κέιε



ν Ππληνληζηήο Δηαίξνο,



Ν Γηαρεηξηζηήο ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ν νπνίνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη
εθιέγεηαη απφ ην Γ.Π. κε νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ κειψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ.

Ζ απνρψξεζε εηαίξνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ηνπ
απνρσξνχληνο απφ πθηζηάκελνπο εηαίξνπο ή ηαπηφρξνλεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ απφ λέν,
θαηφπηλ απφθαζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ
κειψλ ηνπ Γ.Π θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δηδηθήο πεξεζίαο πνπ αζθεί
θαζήθνληα δηαρείξηζεο.
Θάζε εηαίξνο ηεο ππνςήθηαο Γηθαηνχρνπ Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζα πξέπεη λα πιεξνί
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ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1. Λα δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ λφκηκα δεκνζηεπκέλν
θαηαζηαηηθφ θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.
2. Λα ιεηηνπξγεί απνδεδεηγκέλα πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζηελ παξνχζα
Ξξφζθιεζε θαη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ΘνηλΠΔπ, ε νπνία ζα
πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ή άιινο
θνξέαο εγγεγξακκέλνο ζην Δηδηθφ Κεηξψν Άιισλ Φνξέσλ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο. Ζ
εγγξαθή ησλ θνξέσλ απηψλ ζην Γεληθφ Κεηξψν Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
3. Λα είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο.
4. Λα δηαζέηεη ηξηεηή εκπεηξία πινπνίεζεο εζληθψλ ή/θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζε
ζέκαηα απαζρφιεζεο ή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ εππαζψλ
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ απνθηεζείζα ηα ηειεπηαία ηξία έηε. Δπηπξφζζεηα, αμηνινγείηαη ε
χπαξμε εκπεηξίαο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (π.ρ. εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηε
ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηεο Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο EQUAL, θ.ι.π.). Ζ ελ ιφγσ
εκπεηξία ζα απνηππψλεηαη ζην ζρέδην δξάζεο ζε πίλαθα Ξξνγξακκάησλ, φπνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη

νη

θνξείο

ρξεκαηνδφηεζεο,

νη

ηπρφλ

ζπλεξγαδφκελνη

θνξείο,

ν

πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ θιπ. Ζ πξνυπφζεζε απηή δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε
θνξέσλ εγγεγξακκέλσλ ζην Γεληθφ Κεηξψν Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο.
Ν Ππληνληζηήο Δηαίξνο, δε, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη - επηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηα
ζεκεία 1, 2,3 παξαπάλσ - θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
α. Ξεληαεηή

εκπεηξία

εθαξκνγήο,

δηαρείξηζεο,

ππνζηήξημεο

θαη

ζπληνληζκνχ

ηεο

πινπνίεζεο θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξηθεξεηαθφ ή/θαη ηνπηθφ
επίπεδν, απνθηεζείζα ηα ηειεπηαία πέληε έηε.
β. Ξεληαεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απνθηεζείζα ηα
ηειεπηαία πέληε έηε.
Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ
Γηθαηνχρνπ - ΑΠ θαη ζα ηχρνπλ αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη θαηαιιειφηεξνη
θνξείο πινπνίεζεο αλά πεξηθέξεηα.
Νη

Αλαπηπμηαθέο

Ππκπξάμεηο,

σο

νινθιεξσκέλνη

Ξεξηθεξεηαθνί

Κεραληζκνί,

ζα

απνηειέζνπλ ην θχξην εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, πξνψζεζεο ηεο
Θνηλσληθήο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

θαη

ππνζηήξημεο

ησλ

Θνηλσληθψλ

Ππλεηαηξηζηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ (Θνηλ.Π.Δπ.). Γηα ην ιφγν απηφ, επηζπκεηή είλαη ε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ
ζρεκάησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ κελ, επέιηθησλ δε, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπο πιένλ
θαηάιιεινπο θαη ζπλαθείο κε ηηο δξάζεηο πνπ ζα πινπνηήζνπλ, Δηαίξνπο, γηα ηελ
πινπνίεζε

ηεο

πξνηεηλφκελεο

Ξξάμεο

θαη
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ηελ

ππνζηήξημε

ησλ

νκάδσλ

ζηφρνπ.

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ Δηαίξνπο πνπ
θαιχπηνπλ ρσξηθά φιε ηελ Ξεξηθέξεηα πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο.

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ αλά πεξηθεξεηαθή ρσξηθή
ελφηεηα, ζα εμεηάδνληαη:


Ζ θαηαιιειφηεηα, αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο,
ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πινπνηήζεη κε επηηπρία ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ε
ηεθκεξησκέλε πξφβιεςή ηνπ γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηά ην πέξαο ηεο
ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηξία αθφκε έηε.



Ζ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο
θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο δξάζεο



Ζ δηαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ δνκψλ ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο γηα ηελ
παξνρή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ σθεινπκέλσλ



Ζ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ζρεηηθή εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ
Ππληνληζηή θαη ησλ ινηπψλ εηαίξσλ ηεο ππνςήθηαο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζε
ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ν θαζέλαο



Ζ ζχλζεζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηά ηεο λα θηλεηνπνηεί
ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο ηεο θαη θπξίσο ηνπο σθεινχκελνπο, δειαδή
ηνπο ππνςήθηνπο ή ήδε ελεξγνχο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο.



Ζ ζχλδεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο κε εζηίεο θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο.



Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΞΚ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηε βάζε ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κε ην δηαθξαηηθφ εηαίξν



Ζ ηθαλφηεηά ηνπ γηα παξνρή ζηηο Θνηλ.Π.Eπ. πξφζβαζεο ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο

Α. ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ – ΦΑΚΔΛΟΤ ΔΞΔΣΑΗ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ
ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Α1. ΣΤΠΟ ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ – ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΣΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ
ΔΠΑΡΚΔΙΑ
Γηα ην Γπλεηηθφ Γηθαηνχρν – Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε – θάθειν
επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη ζα ιάβεη ζεηηθή γλψκε, ζα εθδνζεί απφ ηελ
Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία έγγξαθν
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επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο

γηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε κε εηδηθέο

πξνδηαγξαθέο.
Νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Ξξάμεο αθνξνχλ ηελ απαίηεζε γηα ηε
δεκηνπξγία Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ Ξξάμε.
Ππγθεθξηκέλα, ε επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζα αθνξά κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε
πξάμε πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ
Μεραληζκψλ

Τπνζηήξημεο

ηεο

αλάπηπμεο

θαη

πξνψζεζεο

ησλ

Κνηλσληθψλ

πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 2 «Αλάπηπμε ηεο Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επάισησλ νκάδσλ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
4: «Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ
επθαηξηψλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 20072013».
Ρν έγγξαθν επηβεβαίσζεο πνπ ζα ρνξεγεζεί ζα θαιχπηεη ηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε σο
Γηθαηνχρν.

Α2. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ
Νη απαηηήζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε ηελ

ππ’ αξηζκ.

22867/ΔΘ 984/28-05-2010 (ΦΔΘ 792/Β/08-06-2010) πνπξγηθή Απφθαζε είλαη νη
αθφινπζεο:
I. Ζ ζπκβαηφηεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ην
θνηλνηηθφ θαη εζληθφ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ δίθαην ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε θαη
πινπνίεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
II. Ν νξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ή θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα
ηηο

δηαδηθαζίεο

πξνγξακκαηηζκνχ,

αλάζεζεο

θαη

δηαρείξηζεο

ζπκβάζεσλ,

παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο έξγνπ.
III. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ κε ηε κνξθή εγρεηξηδίνπ ή εγγξάθσλ
νδεγηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν δηθαηνχρνο.
IV. Ζ επάξθεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε νπνία δηαζθαιίδεη επαξθή
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αζθαιή απνζήθεπζε – δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ.
Ζ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα
επηβεβαηψζεη φηη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο πιεξνί ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα εμεηάζεη ηα
αθφινπζα:

I.

Δπάξθεηα Πξνυπνζέζεσλ
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(ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ: ΑΠΑΙΣΗΗ 1)
Ζ δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Θνηλνηηθνχ
Γηθαίνπ, αιιά θαη

κε πιήξε εθαξκνγή φισλ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ είλαη

ππνρξεσηηθέο αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο θνξέσλ πνπ
εθαξκφδνπλ εηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάζεζε, εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο.
Ππγθεθξηκέλα ζα εμεηάδεηαη φηη:
ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο πξάμεσλ
ε ζπκβαηφηεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην Θνηλνηηθφ δίθαην θαη
παξάιιεια ε εθαξκνγή απφ ηνλ θνξέα φισλ ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηνλ
αθνξνχλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ)

II. Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε, Διάρηζηε Οξγαλσηηθή Γνκή & ηειέρσζε
(ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ: ΑΠΑΙΣΗΗ 2).
Ζ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία ζα εμεηάζεη ηελ
χπαξμε νκάδαο έξγνπ ηνπ Γπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ πνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο
αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
(α) Ξαξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξάμεο
(β) Νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Ξξάμεο.
Ζ νκάδα έξγνπ πξέπεη λα απνηππσζεί ζην νξγαλφγξακκα (ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο)
ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ
«ΔΝΣΤΠΟΤ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ»

III. Δπάξθεηα Γηαδηθαζηψλ (εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ)
(ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ: ΑΠΑΙΣΗΗ 3)
Πηελ αίηεζε – θάθειν επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη
Δγρεηξίδην, ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη θαη’ ειάρηζην νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζπλεκκέλν ηππνπνηεκέλν «ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ»: ΑΠΑΙΣΗΗ 3.
Ζ χπαξμε Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ (νη νπνίεο θαζνξίδνληαη εγγξάθσο θαη εθαξκφδνληαη
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο), απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο
απαηηήζεηο γηα ηελ απφδεημε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ.

IV. Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο Τιηθνηερληθήο Τπνδνκήο
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(ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ: ΑΠΑΙΣΗΗ 4)
Ζ αίηεζε – θάθεινο νθείιεη λα απνδεηθλχεη φηη ν Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο δηαζέηεη κηα
ειάρηζηε απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθαιή απνζήθεπζε – δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
αξρείσλ.
Ν

Γπλεηηθφο

Γηθαηνχρνο

νθείιεη

λα

πεξηγξάςεη

ηελ

πιηθνηερληθή

ππνδνκή

ηεο

Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο. Ζ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή
Νηθνλνκία κπνξεί λα δεηήζεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία ή λα πξνβεί ζε επηηφπηα επαιήζεπζε ηεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.

Α3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
Ρν ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ καδί κε ην θάθειν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Δπάξθεηαο ππνβάιιεηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν θαη εμεηάδεηαη απφ ηε κνλάδα Β’
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Ξξάμεσλ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο.
Ζ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο εμεηάδεηαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία κε ηε
ρξήζε ηνπ ίδηνπ Δληχπνπ Δθπιήξσζεο Απαηηήζεσλ, βαζηδφκελε ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
ηεο αίηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ (Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε).
Ζ Δηδηθή πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζζεηε απφδεημε ηεο θάιπςεο θάπνησλ
θξηηεξίσλ απφ ην θνξέα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηάο ηνπ
ή λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλίζεσλ ή ηέινο λα δεηήζεη ηε
ζπκκφξθσζε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο πνπ δηαπίζησζε, ζέηνληαο ρξνληθή
πξνζεζκία πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
Πε πεξίπησζε έθθξαζεο αξλεηηθήο άπνςεο, απηή ζα ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθή επηζηνιή
πξνο ην

δπλεηηθφ δηθαηνχρν,

ζηελ

νπνία ζα

αηηηνινγείηαη

ε απφξξηςε

κε

βάζε

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία είηε θαηά ηε
δηνηθεηηθή επαιήζεπζε είηε θαηά ηελ ελδερφκελε απηνςία/ επηζεψξεζε.
Πε πεξίπησζε έθθξαζεο ζεηηθήο άπνςεο, νη πξνηάζεηο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ ζα
πξνσζεζνχλ γηα αμηνιφγεζε. Όζεο Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο ηειηθά επηιεγνχλ γηα
ρξεκαηνδφηεζε, ζα πξέπεη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο λα έρνπλ νινθιεξψζεη
ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην έγγξαθν
επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο.

Α4. ΟΓΗΓΙΔ & ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ – ΦΑΚΔΛΩΝ
Ρα ειάρηζηα έγγξαθα / δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε
– θάθειν ηνπ Γηθαηνχρνπ είλαη:
1. Ρν ηππνπνηεκέλν «ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ» ζπκπιεξσκέλν
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2. Ρα λφκηκα δεκνζηεπκέλα θαηαζηαηηθά ησλ εηαίξσλ ηεο ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ε) θαη ζη) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.4019/2011 θαη ινηπά
λνκηκνπνηεηηθά

έγγξαθα,

ηα

νπνία

απνδεηθλχνπλ

φηη

απηνί

δηαζέηνπλ

λνκηθή

πξνζσπηθφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζήο ηνπο ζηελ
παξνχζα Ξξφζθιεζε γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε. Ζ απαίηεζε ηεο ηξηεηνχο ιεηηνπξγίαο
δελ πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εηαίξνο είλαη ΘνηλΠΔπ ή άιινο θνξέαο
εγγεγξακκέλνο ζην Γεληθφ Κεηξψν Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, αιιά ή εγγξαθή πξέπεη λα
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
3. Αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ησλ εηαίξσλ ηεο ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο
4. Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη
νη εηαίξνη ησλ πεξηπηψζεσλ ε) θαη ζη) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.4019/2011 ηεο ππνςήθηαο
Γηθαηνχρνπ – Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, ππφ δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφ θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε, ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε,

ππφ

δηαδηθαζία

έθδνζεο

πησρεπηηθνχ

ζπκβηβαζκνχ

ή

αλάινγεο

θαηάζηαζεο. Ρα πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ην αλψηεξν κέρξη ηξείο (3)
κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο.
5. Έγγξαθε Ππκθσλία κε ηε κνξθή θαηαζηαηηθνχ ηεο ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4019/2011 (ΦΔΘ 216/Α)
6. Απνθάζεηο ησλ Νξγάλσλ Γηνίθεζεο ησλ Δηαίξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Αλαπηπμηαθή
Πχκπξαμε, γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ηελ ππνβνιή
αίηεζεο-θαθέινπ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη
δέζκεπζε γηα απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ κεηά ηε ζπγθξφηεζε ζε
ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο.
7. Νξγαλφγξακκα ηεο ΑΠ ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο (αθνξά ζηελ νκάδα έξγνπ γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο).
8. Ξεξηγξαθή πξνζφλησλ θαη ζέζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή.
9. Ξεξηγξαθή

ησλ

θαζεθφλησλ

ηνπ

πεπζχλνπ

παξαθνινχζεζεο

Νηθνλνκηθνχ

αληηθεηκέλνπ (δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Γηαρεηξηζηή) θαη ηνπ πεπζχλνπ παξαθνινχζεζεο
Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ην ζχλνιν ηεο Ξξάμεο ζχκθσλα κε ην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ
θαη ην νξγαλφγξακκα. Ξεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ ησλ παξαπάλσ Πηειερψλ.
10. Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ.
11. Ξεξηγξαθή δηαζέζηκεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνηεηλφκελεο
Ξξάμεο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο

πξφηαζεο δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε
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απφ επηκέξνπο εηαίξνπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 3) θαη 4)
αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη πεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Λ.1599/1986) ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εηαίξνπ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη φηη ν αληίζηνηρνο θνξέαο:


Γελ έρεη δηαθφςεη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ή δελ έρεη γίλεη παχζε εξγαζηψλ
ηνπ θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί.



Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε
πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.



Γελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.



Γελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.



Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο.



Όηη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ππνςήθηαο
Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
Ππκθψλνπ απνδνρήο ησλ Όξσλ απφ ην Γηθαηνχρν - ΑΠ.

Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη αλσηέξσ, ππνβάιινληαη ζε
πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, εθφζνλ θαηά λφκν ρνξεγνχληαη ζην θνξέα. Πε θάζε
άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε,
ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη λνκηθνί ιφγνη γηα ηε κε πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ
δηθαηνινγεηηθψλ.

Ωο

θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία

ππνβνιήο

αίηεζεο

–

θαθέινπ

εμέηαζεο

ηεο

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο νξίδεηαη ε ….…….2014.
Ζ αίηεζε - θάθεινο ππνβάιιεηαη

ζε έληππε κνξθή ζηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ

Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία, ζηε δηεχζπλζε Θνξαή 4, 10564 Αζήλα ηηο
ψξεο 8.00 – 17.00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο.
Ζ αίηεζε - θάθεινο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο ζηελ παξαπάλσ
δηεχζπλζε,

σο

ζπζηεκέλε

επηζηνιή.

Όζεο

αηηήζεηο

–

θάθεινη

ππνβιεζνχλ

ηαρπδξνκηθψο, ζα παξαιεθζνχλ κφλν αλ πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Απφδεημε γη’ απηφ απνηειεί ε εγγξαθή ζην
πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ
Θνηλσληθή Νηθνλνκία, Θνξαή 4 (3 νο φξνθνο). Η εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ
ηαρπδξνκείνπ

δελ

ιακβάλεηαη

ππφςε.

Δθπξφζεζκεο

πξνζθνξέο

δελ

ζα

παξαιακβάλνληαη ή εθφζνλ παξαιεθζνχλ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα
απνζθξαγίδνληαη.
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Αίηεζε – Φάθεινο πνπ ζα ππνβιεζεί ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ
εληχπσλ, απνξξίπηεηαη.
Ρν ηππνπνηεκέλν «ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ», θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα, ηίζεληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ν θάθεινο ζα

πξέπεη απαξαίηεηα λα

θέξεη ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο
ελδείμεηο:
ΠΡΟΚΛΗΗ για ηην ςποβολή αίηηζηρ – θακέλος για ηην επιβεβαίωζη διασειπιζηικήρ
επάπκειαρ για ηην ςλοποίηζη Ππάξεων για ηη «Λειηοςπγία Πεπιθεπειακών

Μησανιζμών

Τποζηήπιξηρ ηηρ ανάπηςξηρ και πποώθηζηρ ηων Κοινωνικών ςνεηαιπιζηικών Επισειπήζεων
(Κοιν..Επ.) και εςπύηεπα ηων ππωηοβοςλιών ηηρ Κοινωνικήρ Οικονομίαρ»
«Να μην ανοισθεί από ηην ςπηπεζία».

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα
απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
Ν θάθεινο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή (ε νπνία βξίζθεηαη εθηφο θαθέινπ), ζηελ νπνία ζα
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ε επσλπκία ηνπ
Ππληνληζηή Δηαίξνπ, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail απηνχ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ
αξκνδίνπ πξνζψπνπ εθ κέξνπο ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ γηα πιεξνθνξίεο.
Δπηζεκαίλεηαη

φηη

ν

θάθεινο

γηα

ηε

ρνξήγεζε

δηαρεηξηζηηθήο

επάξθεηαο

ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ην θάθειν ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεσλ.

Α5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ-θαθέισλ θαη άιιεο ζρεηηθέο
δηεπθξηλίζεηο αξκφδηα είλαη ηα ζηειέρε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη
ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία θα Ζιηάλα Ξιαηή, ηει. 210 5271317, e-mail: iplati@mou.gr θαη
Γξεγφξεο

Αιεμάθεο,

ηει.

210

5271017,

e-mail:

galexakis@mou.gr.

To

έληππν

εθπιήξσζεο απαηηήζεσλ καδί κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε είλαη αλαξηεκέλα ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.keko.gr.

Ππλεκκέλα:


ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ
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Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ/ΠΡΟΣΑΗ
γηα

Πξάμεηο

ηεο

πξφζθιεζεο

«Λεηηνπξγία

Πεξηθεξεηαθψλ

Μεραληζκψλ

Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο
Οηθνλνκίαο»
Β1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΙΟΤ
Πε παγθφζκην επίπεδν έρεη απνδεηρζεί φηη ν ηνκέαο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη ηεο
Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ
νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ

ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη

ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ηεο

ηνπηθήο θνηλφηεηαο

θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ

πεξηβάιινληαο.
Πηε γεληθφηεξε ζηφρεπζε πνπ έρνπλ νη πξνζπάζεηεο γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ε Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη ε Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
κπνξνχλ λα παίμνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν.
Ξξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο
ε Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη Θνηλσληθή Νηθνλνκία έρεη θαηαξηίζεη έλα
ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο άμνλεο δξάζεσλ:
Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά :
Πηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Ξαξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη ηελ Θνηλσληθή
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηε δεκηνπξγία Θεληξηθνχ Κεραληζκνχ πνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη
πξνψζεζεο ησλ Θνηλ.Π.Eπ. θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο,
ζηε δεκηνπξγία Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (πνπ απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα), θαζψο θαη ζε ζεζκηθέο
παξεκβάζεηο. Ν Θεληξηθφο Κεραληζκφο επνπηεχεηαη απφ ηελ ΔΘΔΘΝ θαη κεηαμχ άιισλ
ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν: α) παξέρνληαο ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα
αθελφο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ησλ Θνηλ.Π.Δπ. θαη
αθεηέξνπ γηα ηελ ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ Θνηλ.Π.Δπ. πξνθεηκέλνπ απηέο
λα θαηαζηνχλ βηψζηκεο, β) ζηεξίδνληαο επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ηνπο Ξεξηθεξεηαθνχο
Κεραληζκνχο πνζηήξημεο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θηλεηνπνίεζεο θαη δηθηχσζεο ησλ
ηνπηθψλ θνξέσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθσζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηα Ρνπηθά θαη Ξεξηθεξεηαθά Πχκθσλα Ππλεξγαζίαο πνπ
ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γ) εθπαηδεχνληαο
ηα ζηειέρε ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζνπλ ηα
εξγαιεία, πνπ ν Θεληξηθφο Κεραληζκφο αλαπηχζζεη, θαζηζηψληαο ηα ηθαλά λα παξέρνπλ
πνηνηηθέο

ππεξεζίεο

ζπκβνπιεπηηθήο

θαη

ππεξεζίεο
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ζεξκνθνηηίδαο

γηα

Θνηλσληθνχο

Δπηρεηξεκαηίεο.
Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο
έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Θνηλ.Π.Eπ. θαη ν ηξίηνο άμνλαο αθνξά ζηε δεκηνπξγία
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Θνηλ.Π.Δπ.
Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη αθφκα
ζε πξσηαξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο. Νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ εθδειψλνληαη είλαη
δηάζπαξηεο,

ρσξίο

ζεκεία

επαθήο

θαη

ρσξίο

ηε

ζπκκεηνρή

φισλ

ησλ

δπλεηηθά

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ νηθνζπζηήκαηνο αλάπηπμεο ηεο
θνηλσληθήο

νηθνλνκίαο,

είλαη

απαξαίηεηε

ε

εκπινθή

θαη

ζπλεξγαζία

φισλ

ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ,

δεκφζησλ

θαη

ηδησηηθψλ

θνξέσλ,

θνξέσλ

ηεο

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο,

επαγγεικαηηψλ, ελψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, επηκειεηεξίσλ, θνξέσλ ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θ.ιπ.
Πεκαληηθή θξίλεηαη ε δεκηνπξγία κφληκσλ θφξνπκ δηαιφγνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε
ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Κέζσ ηεο δεκηνπξγνχκελεο
δηθηχσζεο ζα ππάξμεη :
•

δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε φια ηα επίπεδα,

•

ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγία δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κε

ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο, ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεζκνχ, δπλεηηθνχο
απνδέθηεο ππεξεζηψλ ησλ ΘνηλΠΔπ,
•

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπκθσληψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο

αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο,
•

επαηζζεηνπνίεζε

γηα

ηελ

έληαμε

ηεο

θνηλσληθήο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

ζε

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ πξνζπάζεηα απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απνηειεζκαηηθά κε ηελ αξσγή δηαθξαηηθψλ
εηαίξσλ,

κε

εκπεηξία

θαη

εμεηδίθεπζε

ζηελ

ππνζηήξημε

εγρεηξεκάησλ

θνηλσληθήο

ζπκθσληψλ,

δηαθξαηηθήο

νηθνλνκίαο.
Δλέξγεηεο

δεκνζηφηεηαο,

δηθηχσζεο,

ζχλαςεο

ηνπηθψλ

ζπλεξγαζίαο, ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία αλαπηπμηαθψλ ζπκπξάμεσλ σο Ξεξηθεξεηαθψλ
Κεραληζκψλ πνζηήξημεο, απνηεινχκελσλ απφ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο θνξείο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο
Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ – πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Πθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο Ξεξηθεξεηαθψλ πνζηεξηθηηθψλ Κεραληζκψλ είλαη ε ππνζηήξημε
ηεο δεκηνπξγίαο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε
δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη ε εδξαίσζή ηεο κέζσ κφληκσλ δηθηχσλ
ζπλεξγαζίαο θαη ηνπηθψλ ζπκθσληψλ. Νη Κεραληζκνί απηνί ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ
ηνπηθνχο
θνηλσλίαο

θαη

πεξηθεξεηαθνχο

ησλ

πνιηηψλ,

παξάγνληεο,
νη

νπνίνη

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
αμηνπνηψληαο
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ηηο

εθπξνζψπσλ

κεζνδνινγίεο

θαη

ηεο
ηα

εξγαιεία πνπ ζα έρεη πξνεγνπκέλσο παξάμεη ν «Κεληξηθφο Μεραληζκφο Τπνζηήξημεο
ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
(Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» ζα
ζπλελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο αλάπηπμεο ηεο Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο επξείαο θιίκαθαο: ζπκβνπιεπηηθή, επηκφξθσζε, ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο
αλάπηπμεο, δηθηχσζε Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, δεκνζηφηεηα θαη δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο
Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, κε ηελ αξσγή ησλ θαηάιιεισλ δηαθξαηηθψλ εηαίξσλ.
Νη Ξεξηθεξεηαθνί πνζηεξηθηηθνί Κεραληζκνί (έλαο ζε θάζε Ξεξηθέξεηα) ζα έρνπλ θπξίσο
σο ξφινπο:


Ρελ πιεξνθφξεζε, παξαθίλεζε θαη ππνζηήξημε ηεο εθδήισζεο ηνπηθψλ εηαηξηθψλ
ζρεκάησλ, ζπιινγηθνχ θαη αιιειέγγπνπ ραξαθηήξα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.



Ρελ πιεξνθφξεζε, παξαθίλεζε θαη ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ (εππαζείο
θνηλσληθά νκάδεο) γηα ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε Θνηλ.Π.Δπ.



Ρελ παξνρή ππεξεζηψλ ζεξκνθνηηίδαο (ρψξνη θνηλήο ρξήζεο γξαθείσλ, παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ γξακκαηεηαθήο, ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο
θιπ).



Ρελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ,
κέζσ ηεο πξνψζεζεο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
κεηαμχ ησλ Θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ή ηδησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.



Ρελ

ππνζηήξημε

δηαθξαηηθψλ

ζπλεξγαζηψλ

κε

θνξείο

θνηλσληθήο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ
Δπηζεκαίλεηαη,

φηη

νη

Ξεξηθεξεηαθνί

πνζηεξηθηηθνί

Κεραληζκνί

ζα

πξέπεη

λα

πξνλνήζνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο θαη θπξίσο ησλ Θεξκνθνηηίδσλ
πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηξία
αθφκε έηε, πρ. κε ηε δεκηνπξγία ΘνηλΠΔπ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηε ξεαιηζηηθή
απνηχπσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη βησζηκφηεηάο ηεο.

Β2. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΤΜΠΡΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΦΑΚΔΛΩΝ
Κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πξνηεηλφκελσλ Ξξάμεσλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο –
Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο, απαξαίηεηε είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε δηαβνχιεπζε κεηαμχ
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θνξέσλ

πνπ

κπνξνχλ

λα

ζπκβάινπλ

ζηελ

αλάπηπμε

θαη

πξνψζεζε

Θνηλσληθψλ

Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη επξχηεξα πξσηνβνπιηψλ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, νχησο
ψζηε:
α) νη θαηαιιειφηεξνη θνξείο λα ζπλάςνπλ ζπκθσλία Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη δπλεηηθά σο Ξεξηθεξεηαθφο Κεραληζκφο
β) λα εθπνλεζεί θαη λα ππνβιεζεί άξηην, ξεαιηζηηθφ θαη ζπλαθέο κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη
ηηο

δπλαηφηεηεο

αλάπηπμεο

ηεο

θνηλσληθήο

νηθνλνκίαο

θαη

ηεο

θνηλσληθήο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαιπηηθφ Πρέδην Γξάζεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ πνζηήξημεο
δηάξθεηαο έσο θαη 30/11/2015.
Ξην ζπγθεθξηκέλα νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο πνπ απαηηείηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο
δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο – Αλαπηπμηαθέο Ππκπξάμεηο γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπο θαη ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα
μεθηλήζνπλ

ακέζσο

κεηά

ηε

δεκνζηνπνίεζε

ηεο

παξνχζαο

πξφζθιεζεο

θαη

λα

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
1)

Νξγάλσζε

θαη

ιεηηνπξγία

δηαιφγνπ/ζπδεηήζεσλ ζε

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν

(απφ

θάησ/bottom-up) κεηαμχ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη
πξνψζεζε

Θνηλσληθψλ

Ππλεηαηξηζηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ

θαη

επξχηεξα

πξσηνβνπιηψλ

Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο.
Απνηέιεζκα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ ζα νξγαλσζνχλ ζα είλαη ε θαηάιεμε ζηε ζχλζεζε ηεο
ππνςήθηαο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ζε έλα αξρηθφ κνληέιν ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο
ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Ξεξηθέξεηα αλαθνξάο θαη ηδαληθά
ζε ζπκθσλίεο πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.
2) Δθπφλεζε αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ πνζηήξημεο,
δηάξθεηαο έσο θαη ηελ 30ε Λνεκβξίνπ 2015, ππφ ηελ κνξθή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο. Πην ζρέδην δξάζεο ζα απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ θαη θπξίσο ε πξφβιεςή ηνπ γηα θάιπςε φιεο
ηεο Ξεξηθέξεηαο αλαθνξάο κέζα απφ ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία δηθηχνπ θνξέσλ θαη
ππεξεζηψλ.

Δπίζεο, ζην ζρέδην δξάζεο απαηηείηαη λα πεξηγξάθεηαη ε ζχλδεζε ησλ

πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο,
θαζψο

θαη

ηνπο

ηνκείο

ζηνπο

νπνίνπο

πξνηείλεηαη

λα

αλαπηπρζεί

ε

θνηλσληθή

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηηο
νκάδεο ζηφρνπ.
3) Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. Νη εηαίξνη ηεο ππνςήθηαο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζα
αλαδεηήζνπλ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο δηαθξαηηθνχο εηαίξνπο γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο

19

ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ. Απαηηείηαη ε ζχλαςε
δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε θνξέα/θνξείο απφ έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο, κε απνδεδεηγκέλε
εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηε
βάζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ην νπνίν ζα
πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνλ ξφιν ηνπ δηαθξαηηθνχ εηαίξνπ, θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα
επηιεγνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. Ζ Γηαθξαηηθή Ππλεξγαζία πνπ ζα ζπλαθζεί ζα
πινπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο, εθφζνλ απηή επηιεγεί
πξνο ρξεκαηνδφηεζε.
Δλδεηθηηθά, ζην πιαίζην ηεο Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο ηνπ ππνςήθηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ
Κεραληζκνχ κε θνξείο απφ άιια θξάηε ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζα πινπνηεζνχλ
νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:


Ξαξνρή

ηερλνγλσζίαο

θαη

γλσζηνπνίεζε

ζηνλ

Ξεξηθεξεηαθφ

Κεραληζκφ

θαιψλ

πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε άιια θξάηε θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν
ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο.


Κεηαθνξά

θαη

πξνζαξκνγή

επηηπρεκέλσλ

νδεγηψλ,

κεζνδνινγηψλ,

εξγαιείσλ,

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ παθέησλ ζε ζρέζε κε:


ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ
πνζηήξημεο ησλ Θνηλ.Π.Eπ.,



ηε δεκηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ,



ην

ζχζηεκα

δηαρείξηζεο

πνηφηεηαο

(EFQM)

ησλ

Ξεξηθεξεηαθψλ

Κεραληζκψλ

πνζηήξημεο θαη ησλ Θνηλ.Π.Eπ.,


ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο Θνηλσληθήο Δπηζηξνθήο ηεο Δπέλδπζεο ησλ Θνηλ.Π.Eπ. θαη
ηνλ Θνηλσληθφ Απνινγηζκφ ησλ Θνηλ.Π.Δπ.,



ηε

ζπκβνπιεπηηθή

ζπκβνχινπο

γηα

ηελ

Θνηλσληθήο

Θνηλσληθή

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

φζν

θαη

ηφζν

πξνο

ηνπο

ζηνπο

Θνηλσληθνχο

θαη

θνηλσληθήο

Δπηρεηξεκαηίεο,


ηελ

εθπαίδεπζε

ζε

ζέκαηα

θνηλσληθήο

νηθνλνκίαο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ζπκβνχισλ Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ
Θνηλσληθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ,


ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ησλ Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ηε δηθηχσζε ησλ
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ κε ηδησηηθέο
εηαηξείεο, θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο



ηελ αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ



ηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ απφ ηδξχκαηα, επελδπηέο, ηδησηηθέο εηαηξείεο θ.ι.π.
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(fund-raising) ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.


ινπνίεζε θνηλψλ πξντφλησλ ζηα πξνθείκελα ελδεηθηηθά ζεκαηηθά πεδία ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο δηαθξαηηθνχο εηαίξνπο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη φηαλ απνδεηθλχεηαη
φηη απηά έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο
Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ.



Ξαξνρή

ηερλνγλσζίαο

ζε

θνηλσληθνχο

επηρεηξεκαηίεο

θαη

γλσζηνπνίεζε

θαιψλ

πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε άιια θξάηε θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία
ΘνηλΠΔπ

κέζσ

ηεο

παξνρήο

νξγαλσκέλεο

κάζεζεο

θαη

ζπκβνπιεπηηθήο

απφ

εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ
Διιάδα


πνζηήξημε ηεο δηακνλήο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ
δηαθξαηηθνχ εηαίξνπ κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο
νξγαλσκέλεο κάζεζεο, απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, γλσξηκίαο ηνπ ηξφπνπ
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ. Ζ επηινγή ησλ
ππνςεθίσλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαδηθαζίεο, φπσο
εθείλεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «πνζηήξημε
θαηά ηε θάζε πξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο Θνηλ.Π.Δπ. (prestart-up)». Αλψηαην
θφζηνο ζπκκεηνρήο σθεινχκελσλ ζε πξνγξάκκαηα «ηχπνπ Erasmus» λέσλ θνηλσληθψλ
επηρεηξεκαηηψλ:3.000,00 € αλά σθεινχκελν

Πεκεηψλεηαη φηη φια ηα αλσηέξσ εξγαιεία, εθζέζεηο-αλαθνξέο ζρεηηθά κε θαιέο πξαθηηθέο
ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, κεζνδνινγίεο, πξνδηαγξαθέο, θνηλά δηαθξαηηθά
πξντφληα, εθπαηδεπηηθά παθέηα, παθέηα ζπκβνπιεπηηθήο, ε ΔΘΔΘΝ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα
ηα αλαξηήζεη ζε εηδηθφ ηκήκα ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πιεξνθφξεζεο γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.

Β2.1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΑΙΣΗΔΩΝ - ΦΑΚΔΛΩΝ
Ωο

θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία

ππνβνιήο

ηνπ

θαθέινπ

αίηεζεο

ρξεκαηνδφηεζεο/πξφηαζεο απφ ην Γηθαηνχρν – Αλαπηπμηαθή χκπξαμε νξίδεηαη ε
….……. 2014.
Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα
απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
Ν θάθεινο θάζε πξφηαζεο

ζπλνδεχεηαη
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απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή (ε νπνία

ζα βξίζθεηαη εθηφο θαθέινπ), ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηεο
Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ν ηίηινο ηνπ Έξγνπ, ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο ζηνλ νπνίν
εληάζζεηαη ε Ξξάμε, ε επσλπκία ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ, ε δηεχζπλζε, ην ηειέθσλν, ην
fax θαη ην e-mail απηνχ, ην φλνκα ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ εθ κέξνπο ηνπ Ππληνληζηή
Δηαίξνπ γηα πιεξνθνξίεο θαζψο επίζεο θαη νη εμήο ελδείμεηο :
ΠΡΟΚΛΗΗ

ΕΚΔΗΛΩΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

για

ηην

ςλοποίηζη

Ππάξεων

με

ηίηλο:

«Λειηοςπγία Πεπιθεπειακών Μησανιζμών Τποζηήπιξηρ ηηρ ανάπηςξηρ και πποώθηζηρ ηων
Κοινωνικών ςνεηαιπιζηικών Επισειπήζεων (Κοιν..Επ.) και εςπύηεπα ηων ππωηοβοςλιών
ηηρ Κοινωνικήρ Οικονομίαρ» ζηο πλαίζιο ηος

Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη

Ανθπώπινος Δςναμικού» 2007-2013.
«Να μην ανοισθεί από ηην ςπηπεζία».

Ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο, ππνβάιιεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Δηδηθή
πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία ζηε δηεχζπλζε Θνξαή 4,
10564 Αζήλα, θαηά ηηο ψξεο 8:00-17:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο. Ν ζρεηηθφο θάθεινο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο,
ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, σο ζπζηεκέλε επηζηνιή. Όζνη θάθεινη ππνβιεζνχλ
ηαρπδξνκηθψο, ζα παξαιεθζνχλ, κφλν αλ πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Απφδεημε γη’ απηφ απνηειεί ε εγγξαθή ζην
πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ
Θνηλσληθή

Νηθνλνκία,

Θνξαή

4

(3 νο

φξνθνο).

Ζ

εκεξνκελία

ζθξαγίδαο

ηνπ

ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Όζνη θάθεινη ππνβιεζνχλ εθπξφζεζκα δελ ζα
παξαιακβάλνληαη ή εθφζνλ παξαιεθζνχλ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηνη θαη δελ ζα
απνζθξαγίδνληαη.
Πην θάθειν ηεο Ξξφηαζεο πνπ ζα ππνβιεζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε ππνβάιινληαη
ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα:
(i)

Αλαιπηηθφ ζρέδην δξάζεο Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ ζηα πξφηππα ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε Πην ζρέδην Γξάζεο, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, ζα
απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ
Κεραληζκνχ θαη θπξίσο ε πξφβιεςή ηνπ α) γηα θάιπςε φιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
αλαθνξάο κέζα απφ ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ θαη β)
γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεηά ην πέξαο ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο
θαη γηα ηξία αθφκε έηε.

(ii)

Ζιεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή Excel γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπ Ξίλαθα
Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο

(iii)

Ρερληθφ Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.

(iv)

Πχκθσλν δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ
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παξνχζα πξφζθιεζε
(v)

πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε δέζκεπζε ηεο
ππνςήθηαο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο γηα ππνρξέσζε on-going επηκφξθσζεο
ησλ ζηειερψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ ζε κεζφδνπο θαη εξγαιεία πνπ
ζα εθπνλνχληαη απφ ηνλ Θεληξηθφ Κεραληζκφ θαη ηελ ΔΘΔΘΝ, γηα ππνρξέσζε
πηνζέηεζήο ηνπο, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ
Κεραληζκνχ ζε δίθηπα κάζεζεο πνπ ζα νξγαλψλεη ε Δ ΘΔΘΝ ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ Θεληξηθφ Κεραληζκφ.

Ζ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην Ρερληθφ Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο (ΡΓΞΞ) πνπ ζα
ππνβιεζεί ζην θάθειν ηεο πξφηαζεο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα
είλαη ην παξαγφκελν απφ ην ζχζηεκα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο ΡΓΞ ηεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ΔΠΞΑ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη θνξείο πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε
γηα έληαμε πξάμεο ζην ΔΞ ΑΛΑΓ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα
ηελ απφθηεζε θσδηθνχ πξφζβαζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή πνβνιή ηνπ ΔΠΞΑ (ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ δηαζέηνπλ ήδε), κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο

http://logon.mnec.gr (Γεκηνπξγία Λένπ

Σξήζηε), πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.
Ρν Ρερληθφ Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο θαη ε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, ζα πξέπεη λα
θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ζε θάζε θχιιν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςήθηνπ
Γηθαηνχρνπ θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ ελ ιφγσ θνξέα.

Β3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ
Νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ
Άμνλα 4 «Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία
ίζσλ επθαηξηψλ». Ωο πξνυπνινγηζκφο (δεκφζηα δαπάλε) ησλ πξνο έληαμε πξάμεσλ νξίδεηαη
ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ δέθα ελλέα εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ
(19.466.000,00), ην νπνίν ζα θαηαλεκεζεί σο εμήο:

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Αξηζκφο
Γηθαηνχρσλ

Μέγηζηνο Π/Τ
πινπνίεζεο
Πξάμεσλ (έσο
30/11/2015)

Διάρηζηνο
Αξηζκφο
σθεινχκελσλ
πνπ
αληηζηνηρεί
ζηνλ Π/Τ

Ξεξηθέξεηα
Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο

1

1.060.000,00 €

353

Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο

1

3.230.000,00 €

1.077

Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο

1

690.000,00 €

230

Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ

1

605.000,00 €

202

Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο

1

1.265.000,00 €

422
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Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο

1

950.000,00 €

317

Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ

1

785.000,00 €

262

Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

1

1.185.000,00 €

395

Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ

1

1.110.000,00 €

370

Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο

1

5.500.000,00 €

1.833

Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ

1

685.000,00 €

228

Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ

1

1.101.000,00 €

367

Ξεξηθέξεηα Θξήηεο

1

1.300.000,00 €

433

13

19.466.000.00

6.489

ΤΝΟΛΑ

Ρν Πηξαηεγηθφ Πρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη ηεο Θνηλσληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία Κεραληζκψλ πνζηήξημεο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.
Νη Ξεξηθεξεηαθνί Κεραληζκνί (γηα ζπληνκία ΞΚ) ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ζα
παξέρνπλ ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο (one stop shop) γηα ηνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο θαη
ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζα αλαιάβνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο γεσγξαθηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε Ξεξηθέξεηαο αλαθνξάο:
Ρε ιεηηνπξγία θφκβνπ πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ ζα θαιχπηεη αλάγθεο ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε δνκέο
ππνζηήξημεο ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη φπνπ ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο φπσο:


Ξιεξνθφξεζε, θηλεηνπνίεζε, ππνζηήξημε, coaching θαη mentoring γηα δεκηνπξγία
θαη αλάπηπμε ηνπηθψλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, επηκφξθσζε ησλ
κειψλ ησλ Θνηλ.Π.Eπ.,



ππεξεζίεο ζεξκνθνηηίδαο πνπ ζα πξνζθέξνπλ θνηλή επηρεηξεκαηηθή έδξα, ή / θαη
Ππκβνπιεπηηθή ζηελ Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, θνηλή δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή
ππνζηήξημε, εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ή κέξνο
απηψλ θιπ.



πνζηήξημε λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
πξνγξάκκαηα ηχπνπ ERASMUS λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ





Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία fora δηαιφγνπ θαη ηνπηθψλ ζπκθψλσλ (pacts).



Γηθηχσζε ησλ Θνηλ.Π.Eπ. ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη δεκηνπξγία clusters.



Νξγάλσζε δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο

Νη ΞΚ ππνζηεξηδφκελνη ηερληθά θαη επηζηεκνληθά απφ ηνλ Θεληξηθφ Κεραληζκφ (γηα
ζπληνκία ΘΚ) ζε θάζε πεξίπησζε ζα παξέρνπλ ζηηο Θνηλ.Π.Eπ. ππνζηήξημε, εξγαιεία
θαη επηκφξθσζε γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα:
o

Δκπέδσζεο ηεο Θνηλσληθήο απνζηνιήο θαη αλάδεημεο ηνπ θνηλσληθνχ αληίθηππνπ
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απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλσληθήο Δπηρείξεζεο
o

Ίδξπζεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο Θνηλ.Π.Eπ.

o

Αλάπηπμεο πειαηνινγίνπ

o

Ξξνψζεζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ

o

Ξξφζβαζεο ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζπκκεηνρήο ζε
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο

o

Ξξφζβαζεο ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο

o

ηνζέηεζεο ή επαλάιεςεο επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ κέζσ
mentoring ή/θαη coaching



Θα είλαη επίζεο αξκφδηνη θνξείο γηα ηε δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη
ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζήο ηνπο κέζσ δηαξθνχο
θακπάληαο

ελεκέξσζεο

θαη

επαηζζεηνπνίεζεο

θαη

εθπαίδεπζεο

ζηειερψλ

–

πνιιαπιαζηαζηψλ ηεο ηδέαο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο.


Θα ιεηηνπξγνχλ (κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΘΚ) κφληκα fora δηαιφγνπ κε ηε κνξθή
δηθηχσζεο θνξέσλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (stakeholders), ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα εξγαζηψλ θαη παξαδνηέσλ θαη ζηφρν ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαη
πξνβιεκαηηζκψλ, ηνλ εληνπηζκφ ιχζεσλ ζε απηά, ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ελ γέλεη.



Θα παξέρνπλ ηξηκεληαίεο αλαθνξέο γηα ηηο Θνηλ.Π.Eπ. ηεο επζχλεο ηνπο θαη ζα
θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.



Θα επηδηψθνπλ δηθηχσζε κεηαμχ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ/clustering, κεηαμχ ΘνηλΠΔπ
θαη πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ,

κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ

πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ


Θα επηδηψθνπλ δηθηχσζε θαη δηαζχλδεζε κε αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα θαζψο
επίζεο θαη κε ηνπηθνχο αλαπηπμηαθνχο θνξείο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ
ππνδνκψλ ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, πξνψζεζεο, ηερλνινγίαο, ελζσκάησζεο
θαηλνηνκηψλ

ζηελ

παξαγσγηθή

δηαδηθαζία,

ζρεδίαζεο

λέσλ

πξντφλησλ,

ηελ

αλάπηπμε/ελζσκάησζε ηεο εμσζηξέθεηαο θιπ


Θα επηρεηξνχλ δηθηχσζε κε άιιεο ζεξκνθνηηίδεο, ηερλνινγηθά πάξθα, επηρεηξεκαηηθά
δίθηπα ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, επξσπατθφ

θαη δηεζλέο επίπεδν, ζπκκεηέρνληαο θαη

νξγαλψλνληαο ζρεηηθέο εθδειψζεηο

Νη ΞΚ ζα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο Θνηλ.Π.Eπ., φπσο αθνινχζσο:
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Πιεξνθφξεζε-ζπκβνπιεπηηθή-ππνζηήξημε

Ξεξηιακβάλεηαη ε παξνρή παθέηνπ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο απφ
ζπκβνπιεπηηθέο δνκέο, κε θαηάιιειε ζηειέρσζε αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζε αξηζκφ ελ
δπλάκεη σθεινχκελσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ σθεινχκελσλ πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ΞΚ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξ. Β3 ηεο παξνχζαο.
Πηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη ε παξνρή νινθιεξσκέλεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο πνπ
ελδεηθηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:
1. Γξάζεηο

εληνπηζκνχ,

πξνζέγγηζεο,

ελεκέξσζεο,

παξαθίλεζεο

θαζψο

θαη

ελεξγνπνίεζεο ελ δπλάκεη θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ
2. Ξιεξνθφξεζε, ππνζηήξημε, coaching θαη mentoring γηα δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε
ΘνηλΠΔπ
3. Ινηπέο

Γξάζεηο

Ππκβνπιεπηηθήο

ππνζηήξημεο

(π.ρ

λνκηθή,

ςπρνινγηθή,

ινγηζηηθή

ζπκβνπιεπηηθή θιπ)
4. Δπαγγεικαηηθή Ππκβνπιεπηηθή

Ζ «Δπαγγεικαηηθή Ππκβνπιεπηηθή» ζα θαηαιήγεη ζε πξνεηνηκαζία θαη πξνψζεζε εθείλσλ,
φζνη θξίλνληαη ηθαλνί γηα λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην πνπ αθνξά ηελ
ελεξγνπνίεζε γηα ηε ζχζηαζε ΘνηλΠΔπ.



Τπνζηήξημε θαηά ηε θάζε πξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο Κνηλ..Δπ.
(prestart-up)

Ζ ππνζηήξημε ζηε θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (λνκηθή,
επηρεηξεκαηηθή, θνξνηερληθή θιπ) πνπ παξέρεηαη κε ζηφρν:
1) ηε δεκηνπξγία λέσλ ΘνηλΠΔπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Γεληθφ Κεηξψν Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο
2) ηελ

εθπφλεζε

επηρεηξεκαηηθψλ

ζρεδίσλ

γηα

λενζπζηαζείζεο

Θνηλ.Π.Δπ.

(ζπληάζζνληαη κε βάζε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Δ.. ΘΔΘΝ)
3) ηε

δηεθπεξαίσζε

δηαδηθαζηψλ

γηα

ηελ

ππαγσγή

ΘνηλΠΔπ

ζε

πξνγξάκκαηα

ρξεκαηνδφηεζεο.



Τπνζηήξημε θαηά ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚνηλΔπ (start – up) κε
ππεξεζίεο ηχπνπ «ζεξκνθνηηίδαο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

Θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΘνηλΠΔπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ζεξκνθνηηίδαο ζε
ππάξρνπζεο ή/θαη λενζπζηαζείζεο θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε (Pre Start-Up) θνηλσληθέο
επηρεηξήζεηο κέζσ κνλίκσλ ή/θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.
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Νη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ

ηελ αλάπηπμε ησλ λενζπζηαζεηζψλ ΘνηλΠΔπ θαη κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά:


ππεξεζίεο

δηθηχσζεο

(πρ

κεηαμχ

θνηλσληθψλ

επηρεηξήζεσλ/clustering,

κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ, κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη ηνπηθψλ
αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ),


ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο
Θνηλ.Π.Eπ.,



ππεξεζίεο αλάπηπμεο πειαηνινγίνπ,



ππεξεζίεο ζχληαμεο marketing plan θαη ζρεδίνπ πξνψζεζεο πσιήζεσλ
(promotion plans), ζρεδηαζκφ ινγνηχπσλ



ππεξεζίεο

θαηνρχξσζεο

δηπιψκαηνο

επξεζηηερλίαο,

ζρεδίαζεο

λέσλ

πξντφλησλ,


ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη απφθηεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο



ππεξεζίεο λνκηθήο ππνζηήξημεο



ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη
ζπκκεηνρήο

ζε

δεκφζηνπο

δηαγσληζκνχο,

θαζψο

θαη

πξφζβαζεο

ζε

δηαθνξεηηθέο /ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο,


ππεξεζίεο

πηνζέηεζεο

ή

επαλάιεςεο

επηηπρεκέλσλ

επηρεηξεκαηηθψλ

κνληέισλ κέζσ mentoring θαη coaching

Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη Θεξκνθνηηίδεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνζηεξίδνληαη κε
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πρ. ηειεθσληθνχ θέληξνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαηά ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ/θαηαζηεκάησλ.
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Γεκηνπξγία Θεξκνθνηηίδαο
Ν εθάζηνηε Ξεξηθεξεηαθφο Κεραληζκφο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο
ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ Θνηλσληθψλ
Δπηρεηξήζεσλ, ππνρξενχηαη λα δεκηνπξγήζεη ζε θεληξηθφ θαη εχθνια πξνζβάζηκν ρψξν
Θεξκνθνηηίδα θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (social business incubator) ζε
θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο, φπσο θνηλή επηρεηξεκαηηθή έδξα,
ή

/

θαη

θνηλή

επηρεηξεκαηηθήο

δηνηθεηηθή

θαη

ζπκβνπιεπηηθήο,

ινγηζηηθή
φπσο

ππνζηήξημε,

λνκηθή

εμεηδηθεπκέλεο

ζπκβνπιεπηηθή,

ππεξεζίεο

ζπκβνπιεπηηθή

marketing θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ θιπ αλάινγα κε ηε δήηεζε.
Ωο Θεξκνθνηηίδα θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ νξίδνπκε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ζηφρν έρεη ηελ
ππνζηήξημε ππαξρνπζψλ ή /θαη λέσλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε
πξννπηηθέο γξήγνξεο αλάπηπμεο, πνπ ζπζηεγάδεη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ππαξρνπζψλ
ή/θαη λενζπζηαζεηζψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ παξέρνληαο θνηλή επηρεηξεκαηηθή έδξα
ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο γηα ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή/θαη
παξέρνληαο ζε εθείλεο, επηρεηξεκαηηθή, δηνηθεηηθή, λνκηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε ή
κέξνο απηψλ θιπ ψζηε λα επηηπγράλεηαη:


κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ



κείσζε ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο



δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ



αλαγλσξηζηκφηεηα θαη επηζθεςηκφηεηα ησλ λέσλ ΘνηλΠΔπ



αλάπηπμε ζπλεξγηψλ

εκεηψλεηαη φηη νη επηιέμηκεο Γξάζεηο ηεο Πξάμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ
Δλφηεηα Β7.

Β4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξάμεσλ νξίδεηαη έσο ηελ 30ε
Λνεκβξίνπ 2015 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2015.

Β5. ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ, ΣΟΥΟΙ, ΓΔΙΚΣΔ
Νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4 θαη ζα πξέπεη λα
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εκπίπηνπλ ζηελ αθφινπζε Θεκαηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, Θαηεγνξία Ξξάμεσλ θαη Νηθνλνκηθή
Γξαζηεξηφηεηα.
Πίλαθαο 1
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ

ΘΩΓ.

5

ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΥΩΡΗΗ:

5400λ3

ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :

Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία
ίζσλ επθαηξηψλ

ΘΩΓ.

4

ΣΟΥΟ

ΠΓΘΙΗΠΖ

ΘΩΓ.

1

ΘΔΜΑΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:

Ρξφπνη γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ
επαλέληαμε
ζηελ
απαζρφιεζε
κεηνλεθηνχλησλ
αηφκσλ.
Θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά
ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πξφνδν ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη πξναγσγή ηεο
πνιπκνξθίαο ζην ρψξν εξγαζίαο

ΘΩΓ.

71

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΔΩΝ :

Δλίζρπζε ζρεδίσλ δξάζεο ζηνλ ηνκέα
ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
Πρεδηαζκφο
θαη
πινπνίεζε
εμεηδηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ
θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε
ζέκαηα νξγάλσζεο
θαη
δηνίθεζεο
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. πνζηήξημε ηεο
δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:

10.71.02.01
ΘΩΓ.

Άιιεο κε θαηνλνκαδφκελεο ππεξεζίεο

ΘΩΓ.

22

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ

ΘΩΓ.

5

ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΥΩΡΗΗ:

5400λ3

ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :

Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία
ίζσλ επθαηξηψλ

ΘΩΓ.

4

ΣΟΥΟ

ΠΓΘΙΗΠΖ

ΘΩΓ.

1

ΘΔΜΑΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:

Ρξφπνη γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ
επαλέληαμε
ζηελ
απαζρφιεζε
κεηνλεθηνχλησλ
αηφκσλ.
Θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά
ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πξφνδν ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη πξναγσγή ηεο
πνιπκνξθίαο ζην ρψξν εξγαζίαο

ΘΩΓ.

71

Πίλαθαο 2

29

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΔΩΝ :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:

Δλίζρπζε ζρεδίσλ δξάζεο ζηνλ ηνκέα
ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
Πρεδηαζκφο
θαη
πινπνίεζε
εμεηδηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ
θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε
ζέκαηα νξγάλσζεο
θαη
δηνίθεζεο
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. πνζηήξημε ηεο
δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.

11.71.02.01
ΘΩΓ.

Άιιεο κε θαηνλνκαδφκελεο ππεξεζίεο

ΘΩΓ.
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ

ΘΩΓ.

5

ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΥΩΡΗΗ:

5400λ3

ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :

Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία
ίζσλ επθαηξηψλ

ΘΩΓ.

4

ΣΟΥΟ

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ
ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ

ΘΩΓ.

2

ΘΔΜΑΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:

Ρξφπνη γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ
επαλέληαμε
ζηελ
απαζρφιεζε
κεηνλεθηνχλησλ
αηφκσλ.
Θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά
ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πξφνδν ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη πξναγσγή ηεο
πνιπκνξθίαο ζην ρψξν εξγαζίαο

ΘΩΓ.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΔΩΝ :

Δλίζρπζε ζρεδίσλ δξάζεο ζηνλ ηνκέα
ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
Πρεδηαζκφο
θαη
πινπνίεζε
εμεηδηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ
θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε
ζέκαηα
νξγάλσζεο
θαη
δηνίθεζεο
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. πνζηήξημε ηεο
δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.

Πίλαθαο 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:

Άιιεο κε θαηνλνκαδφκελεο ππεξεζίεο

12.71.02.01
ΘΩΓ.

ΘΩΓ.
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Νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη:

(α) Δηδηθνί ηφρνη
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Πηφρνο ησλ Ξξάμεσλ είλαη ε «Αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ
έληαμε ησλ ΔΘΝ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» (εηδηθφο ζηφρνο 2 ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ
ΔΞΑΛΑΓ)
(β) Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο
ΚΩΓ.
ΣΣΣΣ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΩΝ ΔΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Ξιήζνο Γηθηπψζεσλ θαη Ππκπξάμεσλ

Αξηζκφο

Ζ ειάρηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν δείθηεο εθξνψλ αλά πξνηεηλφκελε Ξξάμε είλαη 3: 1
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο σο Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ, 1 γηα θάζε
δηαθξαηηθφ εηαίξν, 1 γηα θάζε ηνπηθφ δίθηπν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί βάζεη ζπκθσλεηηθψλ.

ΚΩΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΣΣΣ

Αξηζκφο ΔΘΝ πνπ σθεινχληαη άκεζα απφ ηελ
αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

Αξηζκφο

ΣΣΣΣ

Ξιήζνο
Θνηλσληθψλ
δεκηνπξγνχληαη ΣΣΣ

Αξηζκφο

Δπηρεηξήζεσλ

πνπ

Ππκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΑΛΑΓ, νη Ξξάμεηο ζα
εμεηαζηνχλ θαη σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαθάησ δεηθηψλ
ΚΩΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΩΝ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ ΘνηλΠΔπ κε ππεξεζίεο
ηχπνπ ζεξκνθνηηίδαο

Αξηζκφο

Ξνζνζηφ % εγθεθξηκέλσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε
επηρεηξεκαηηθψλ
ζρεδίσλ
ζην
ζχλνιν
ησλ
εθπνλεκέλσλ
απφ
ηνπο
Ξεξηθεξεηαθνχο
Κεραληζκνχο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πρεδίσλ

πνζνζηφ

Αξηζκφο λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ηχπνπ Erasmus
λέσλ επηρεηξεκαηηψλ

Αξηζκφο

Ξιήζνο ζπκθψλσλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξνρή
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ΘνηλΠΔπ πξνο
δεκφζηνπο ή/θαη ηδησηηθνχο θνξείο

Αξηζκφο

Ξιήζνο
επσθεινχκελσλ
απφ
ηηο
δξάζεηο
ζπκβνπιεπηηθήο –πιεξνθφξεζεο-ππνζηήξημεο ηνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ

Αξηζκφο
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Β6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
Ζ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε Ξξάμεσλ κε ηελ
παξνχζα πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ελλέα εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ
εμήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (19.466.000,00€) θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο:
Πίλαθαο 4
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:

4.1. Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ ζηηο
8 Ξεξηθέξεηεο Πχγθιηζεο

Α/Α

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ /
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΑΞΔΩΝ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

(1)

(2)

(3)

1

Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
γηα ηελ απαζρφιεζε επάισησλ
νκάδσλ (ηφρνο 2)

7.275.000,00

ΤΝΟΛΟ

7.275.000,00

Πίλαθαο 5
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:

4.2 Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ ζηηο
3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δμφδνπ

Α/Α

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ /
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΑΞΔΩΝ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

(1)

(2)

(3)

1

Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
γηα ηελ απαζρφιεζε επάισησλ
νκάδσλ (ηφρνο 2)

10.406.000,00

ΤΝΟΛΟ

10.406.000,00

Πίλαθαο 6
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:

4.3 Ξιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ ζηηο
2 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δηζφδνπ

Α/Α

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ /
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΑΞΔΩΝ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

(1)

(2)

(3)

1

Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
γηα ηελ απαζρφιεζε επάισησλ
νκάδσλ (ηφρνο 2)

1.785.000,00

ΤΝΟΛΟ

1.785.000,00

Ζ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία δχλαηαη λα
επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο,
ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο
ηζηνζειίδαο.
Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ν πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεί γηα ηελ έληαμε
δεθαηξηψλ (13) Ξξάμεσλ ζην Δ.Ξ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ».

Β7. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΔΙ - ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ
ΠΡΑΞΗ
Δπηιέμηκεο είλαη νη δξάζεηο πνπ ε Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε ηεθκεξηψλεη σο αλαγθαίεο,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθά ν ζηφρνο ηεο πξάμεο, φπσο απηφο ζα αλαιχεηαη
ζην Πρέδην δξάζεο.
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ
πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο επηιέμηκσλ δξάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
Ξξάμε.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ Ξ/ είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο
ζε δξάζεηο

απεπζείαο ππνζηήξημεο ησλ σθεινχκελσλ θαη παξάιιεια, ζε δξάζεηο

ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Θάζε επηκέξνπο δξάζε θαηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
επηιέμηκσλ δξάζεσλ:
320 Γηθηχσζε
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327 Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο Δπαηζζεηνπνίεζεο
348 πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε Πξάμεο
351 Πιεξνθφξεζε - πκβνπιεπηηθή – Τπνζηήξημε
353 Γνκέο Τπνζηήξημεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ζεξκνθνηηίδα)
Ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα
θάζε Ξεξηθεξεηαθφ Κεραληζκφ.
Β7.1 «351 Πιεξνθφξεζε-πκβνπιεπηηθή – Τπνζηήξημε»
Νη δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο «351 Ξιεξνθφξεζε - Ππκβνπιεπηηθή – πνζηήξημε», απνηεινχλ
ηνλ ππξήλα ησλ δξάζεσλ θάζε Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ. Αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο
α)πιεξνθφξεζεο-ζπκβνπιεπηηθήο-ππνζηήξημεο, β) ππνζηήξημεο θαηά ηε θάζε πξν ηεο
επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο Θνηλ.Π.Δπ. (prestart-up) θαη γ)ππνζηήξημεο θαηά ηε θάζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ΘνηλΠΔπ (start – up) κε ππεξεζίεο ηχπνπ ζεξκνθνηηίδαο (θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο). Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ξ/ ησλ ηξηψλ Γξάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο «351
Ξιεξνθφξεζε-Ππκβνπιεπηηθή – πνζηήξημε» ζα ιεθζνχλ ππφςηλ ηα εμήο:

1) Κφζηνο δξάζεο «Πιεξνθφξεζε-πκβνπιεπηηθή-Τπνζηήξημε»
Α) Ζ ιεηηνπξγία ζπκβνπιεπηηθψλ δνκψλ, κε θαηάιιειε ζηειέρσζε αλά πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα, ζε ελ δπλάκεη σθεινχκελνπο, δχλαηαη λα αλέιζεη ζην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ

ηεο

θαηεγνξίαο

επηιέμηκσλ

δξάζεσλ

351,

εθφζνλ

παξαζρεζνχλ

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε αξηζκφ ελ δπλάκεη σθεινχκελσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ
ειάρηζην αξηζκφ σθεινχκελσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ΞΚ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξ.
Β3 ηεο παξνχζαο. Πε θάζε πεξίπησζε θαηά κέζν φξν ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ επηά
αηνκηθέο ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, παξνρήο ινγηζηηθψλ,
θνξνινγηθψλ, λνκηθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ αλά άηνκν, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο
ηνπιάρηζηνλ αθνξνχλ ζε ζπλεδξίεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηάξθεηαο 45’ ε
θαζεκία.

2) Κφζηνο δξάζεο «Τπνζηήξημε θαηά ηε θάζε πξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο
Κνηλ..Δπ. (prestart-up)»
Ζ ππνζηήξημε ζηε θάζε απηή απνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ απνηειέζκαηνο,
δειαδή ππνινγίδεηαη επί ηεο βάζεο ηνπ αξηζκνχ λέσλ εγγξαθψλ Θνηλ.Π.Δπ. ζην Γεληθφ
Κεηξψν Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Ξξφλνηαο θαη ηεο εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο λενζπζηαζείζεο
Θνηλ.Π.Δπ. (ζπληάζζνληαη κε βάζε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Δ.. ΘΔΘΝ) ή/θαη
κέζσ ηεο ππαγσγήο ΘνηλΠΔπ ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Αλψηαην θφζηνο: 3.000 €
αλά ΚνηλΔπ.
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Πε πεξίπησζε πνπ δελ παξέρνληαη φιεο νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο, ην αλψηαην
θφζηνο ζε φ,ηη αθνξά:
Α) ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ (business plans) δελ ζα μεπεξλάεη ηα 1.400€
αλά Κνηλ..Δπ.
Β) ηελ ππαγσγή ΘνηλΠΔπ ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο δελ ζα μεπεξλάεη ηα 600€ αλά
θάθειν αλά Κνηλ..Δπ.
Γ) ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ εγγξαθή Θνηλ.Π.Δπ. ζην Γεληθφ Κεηξψν Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο
ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο (ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ,
έλαξμε επηηεδεχκαηνο θιπ) δελ ζα μεπεξλάεη ηα 1.000€ αλά Κνηλ..Δπ.

3) Κφζηνο δξάζεο «Τπνζηήξημε θαηά ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚνηλΔπ (start
– up) κε ππεξεζίεο ηχπνπ «ζεξκνθνηηίδαο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο»
Ζ ππνζηήξημε ζηε θάζε απηή απνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ απνηειέζκαηνο,
δειαδή ππνινγίδεηαη επί ηνπ θφζηνπο ππνζηήξημεο ηεο θάζε Θνηλ.Π.Δπ.
Ζ πεξηγξαθή θαη επηκέξνπο θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλά «Θεξκνθνηηίδα
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» έρεη σο εμήο:

Τπεξεζία
Ινγηζηήξην

Πξνδηαγξαθέο
Όιεο νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο
Θαηά κέγηζην 5 ψξεο/ κήλα/Θνηλ.Π.Δπ.

Πχκβνπινο
(θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο)

Ππκβνπιεπηηθή, mentoring, coaching
Θαηά κέγηζην 3 νκαδηθέο ζπλεδξίεο/
κήλα/Θνηλ.Π.Δπ.

Λνκηθή ππνζηήξημε
Πχκβνπινο marketing,
πξνψζεζεο
πσιήζεσλ, γξαθίζηαο
πνζηήξημε ζηελ
θαηνρχξσζε
δηπισκάησλ
επξεζηηερλίαο

Ππζηήκαηα πνηφηεηαο

Ακνηβέο θαη έμνδα δηθεγφξσλ
Θαηά κέγηζην 2 ψξεο/ κήλα/Θνηλ.Π.Δπ.
Πχληαμε marketing plan θαη πξνψζεζε
πσιήζεσλ (promotion plans), ινγφηππα
θιπ.
Όιεο νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα
ηελ θαηνρχξσζε δηπισκάησλ
επξεζηηερλίαο
Πρεδηαζκφο θαη απφθηεζε
πηζηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο

35

Μέγηζην
θφζηνο αλά
ΚνηλΔπ (€)

30€/ψξα

70€/ζπλεδξία

60€/ψξα
2.000€/αλά
Θνηλ.Π.Δπ.
1.300€/αλά
δίπισκα
επξεζηηερλίαο
1.400€/
ζχζηεκα

Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη Θεξκνθνηηίδεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνζηεξίδνληαη κε
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πρ. ηειεθσληθνχ θέληξνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαηά ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ/θαηαζηεκάησλ.
Ν Ξ/ ησλ ππεξεζηψλ ηχπνπ ζεξκνθνηηίδαο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ
Κεραληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπο ή ηκεκαηηθά, ζα θαηαξηηζηεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ
ηππνπνηεκέλσλ θιηκάθσλ αλψηαηνπ θφζηνπο.
Ν Ξ/ ησλ δξάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο «351 Ξιεξνθφξεζε - Ππκβνπιεπηηθή – πνζηήξημε»
ζα ππνινγηζηεί σο άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο Ξ/ ησλ ηξηψλ δηαθξηηψλ δξάζεσλ, δειαδή
δξάζε πιεξνθφξεζεο-ζπκβνπιεπηηθήο-ππνζηήξημεο, δξάζε ππνζηήξημεο θαηά ηε θάζε πξν
ηεο επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο Θνηλ.Π.Δπ. (prestart-up) θαη δξάζε ππνζηήξημεο θαηά ηε
θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΘνηλΠΔπ (start – up) κε ππεξεζίεο ηχπνπ ζεξκνθνηηίδαο
(θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο), εθαξκφδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηηο πξναλαθεξφκελεο
ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο αλψηαηνπ θφζηνπο.

Β7.2 «353 Γνκέο Τπνζηήξημεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ζεξκνθνηηίδα)»
Κφζηνο δξάζεο «Γεκηνπξγία ζεξκνθνηηίδσλ»
Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά δαπάλεο ηχπνπ ΔΡΞΑ κε ρξήζε ηεο ξήηξαο επειημίαο
θαη εηδηθφηεξα:
Δμνπιηζκφο: Ζ δαπάλε αγνξάο εμνπιηζκνχ γηα ηελ ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφ εγθαηάζηαζεο
είλαη επηιέμηκε.
Ζ δαπάλε ζπληήξεζεο/επηζθεπήο εμνπιηζκνχ είλαη κε επηιέμηκε εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα
δαπάλε ζπλήζνπο ζπληήξεζεο κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη
δηθαηνινγείηαη απφ ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν. Ζ
δαπάλε αγνξάο κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ δελ είλαη επηιέμηκε.
Γαπάλεο δηακφξθσζεο ρψξσλ: Νη δαπάλεο δηακφξθσζεο ρψξσλ ηεο Θεξκνθνηηίδαο είλαη
επηιέμηκεο. Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηζρχεη ηφζν γηα ηηο Θεξκνθνηηίδεο πνπ ζα
ζηεγαζηνχλ ζε ηδηφθηεηα θηίξηα φζν θαη γηα απηέο πνπ ζα ζηεγαζηνχλ ζε αθίλεηα ηξίησλ.
Αληαιιαθηηθά

σο πάγηνο εμνπιηζκφο:

Νη

δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη

επηιέμηκεο εθφζνλ, απηά είλαη παξειθφκελα ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
πξνκεζεχεηαη, απνηεινχλ δειαδή αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο θαη δελ
ππεξβαίλνπλ, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί μερσξηζηφ ππνέξγν θαη δχλαηαη λα αλέιζεη ζην 5% ηνπ
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ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.
Ζ δξάζε θαη νη επηκέξνπο εξγαζίεο αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ηεο Θεξκνθνηηίδαο απηήο
θαζαπηήο, ε δηακφξθσζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί πξνδηαγξαθέο αλά ΘνηλΠΔπ,
σο εμήο:
10

m2

γξαθείν,

ππνινγηζηήο,

δηαδίθηπν,

δπλαηφηεηα

ηειεδηάζθεςεο,

ηειέθσλν

2

ζπλδεδεκέλν κε ηει. θέληξν, αίζνπζα ζπζθέςεσλ (ηνπιάρηζηνλ 30 m αλά 10 ΘνηλΠΔπ).

Β7.3 «320 Γηθηχσζε»
Νη δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο «320 Γηθηχσζε» πεξηιακβάλνπλ ηηο δξάζεηο δηθηχσζεο ησλ
ΘνηλΠΔπ,ηηο δξάζεηο θπζηθήο θαη ειεθηξνληθήο δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο
Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, θαζψο θαη κε ηνπηθνχο θνξείο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα
απνηειέζνπλ ηα κέιε ελφο επξχηεξνπ Γηθηχνπ γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο
αλάπηπμεο ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ηε δεκηνπξγία
θαη ιεηηνπξγία κφληκνπ δηαιφγνπ γηα ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηεο Θνηλσληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
δεκηνπξγία

θαη

Ρνπηθψλ

επξχηεξα

ησλ

Νηθνλνκηθψλ

πξσηνβνπιηψλ
Ππκθσληψλ

Θνηλσληθήο

πξνψζεζεο

Νηθνλνκίαο,
ηεο

ηε

Θνηλσληθήο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, θιπ. θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ,
θαζψο θαη ηηο δξάζεηο Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο.
Α) Νη πξναλαθεξζείζεο δξάζεηο δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ ΘνηλΠΔπ, ησλ εηαίξσλ ηεο
Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, θαζψο θαη κε ηνπηθνχο θνξείο εθηφο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο
πξνυπνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ θαη ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ έξγνπ.
Β) Νη δξάζεηο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, επίζεο, πξνυπνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβεί
ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Αλψηαην θφζηνο ζπκκεηνρήο σθεινχκελσλ
ζε

πξνγξάκκαηα

ηχπνπ

Erasmus

λέσλ

θνηλσληθψλ

επηρεηξεκαηηψλ:3.000€

αλά

σθεινχκελν. Ξεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο παξαηίζεηαη ζην
θεθάιαην Β2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.

Β7.4 «327 Δλεκέξσζε – Δπαηζζεηνπνίεζε»
Νη δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηηο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ
Έξγνπ, δηάρπζεο ηεο ηδέαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαη
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζηειερψλ θνξέσλ εθηφο ΑΠ. Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ
απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ».
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Β7.5 «348 πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε Πξάμεο»
Πην πιαίζην απηήο ηεο θαηεγνξίαο δξάζεο εληάζζνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ην
ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο Ξξάμεο απφ ην Ππληνληζηή Δηαίξν, ζχκθσλα κε ην
εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Θεληξηθφ Κεραληζκφ ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο. Ν
πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ».

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ακνηβέο κηζζνδνζίαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ
δξάζεσλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφ επξψ (100€) εκεξεζίσο.

Β8. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο
Νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ Ξξάμεσλ αθνινπζνχλ ηνπο γεληθνχο
θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Θαλνληζκνχο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 1083/2006,1828/2006, 1081/2006,θαζψο θαη ηνπο εζληθνχο
θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηελ ππ’
αξηζκ.

14053/ΔΠ1749/27.3.2008

πνπξγηθή

Απφθαζε

Ππζηήκαηνο

Γηαρείξηζεο

(ΦΔΘ540/Β/27.3.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

Νη Γηθαηνχρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη γηα ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ
ιακβάλνπλ, πξαγκαηνπνηνχλ ηζφπνζεο δαπάλεο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε
ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ δξάζεο.
Θάζε θαηεγνξία επηιέμηκεο δξάζεο πεξηιακβάλεη άκεζεο θαη έκκεζεο επηιέμηκεο δαπάλεο,
εθθξαζκέλεο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Άκεζεο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο Ξξάμεο είλαη νη δαπάλεο, νη νπνίεο είλαη αλαγλσξίζηκεο
ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο σο δαπάλεο άκεζα ζπλδεφκελεο κε ηελ εθηέιεζε
ηεο Ξξάμεο θαη νη νπνίεο, σο εθ ηνχηνπ κπνξνχλ λα ρξεσζνχλ άκεζα ζηελ Ξξάμε.
Θαηαρσξνχληαη

θαη

απεηθνλίδνληαη

ζηελ

νκάδα

6

(60

έσο

66)

ηνπ

ΔΓΙΠ

θαη

παξαθνινπζνχληαη θαη’ είδνο.
Έκκεζεο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο Ξξάμεο είλαη νη δαπάλεο, νη νπνίεο δελ είλαη
αλαγλσξίζηκεο, σο δαπάλεο άκεζα ζπλδεφκελεο κε ηελ εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο, νη νπνίεο
σζηφζν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε άκεζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πινπνίεζεο ηεο
Ξξάμεο. Έκκεζεο δαπάλεο ηεο Ξξάμεο είλαη ηα γεληθά (έκκεζα) έμνδα θαη είλαη επηιέμηκεο
δαπάλεο

εάλ

είλαη

ζηνηρείν

ηνπ

πξαγκαηηθνχ

θφζηνπο

γηα

ηελ

εθηέιεζε

ηεο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Ξξάμεο. Πηα έμνδα απηά πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα γξαθηθή
χιε, θσηνηππίεο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηειέθσλν θαη ηειενκνηνηππία, επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ,

ζέξκαλζε,

ειεθηξηθή

ελέξγεηα,
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Δπηζθεπέο

θαη

ζπληεξήζεηο

Θηηξίσλ

-

Δγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζεξκνθνηηίδσλ) θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ

απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Ξξάμεο (πρ δαπάλεο κηζζνδνζίαο δηνηθεηηθνχ
θαη ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ (ινγηζηέο, ππεχζπλνη πξνζσπηθνχ θιπ.). Πην πιαίζην ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξάμεσλ, νη έκκεζεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο
ππνινγίδνληαη γηα θάζε δξάζε ζην επίπεδν ηνπ εηαίξνπ θαη δειψλνληαη θαη΄απνθνπή σο
πνζνζηφ ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηνπ εηαίξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε δξάζεο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ππεξγνιαβίαο. Νη έκκεζεο δαπάλεο ησλ εηαίξσλ ζα
δειψλνληαη ρσξίο πεξαηηέξσ αηηηνιφγεζε (δελ πθίζηαηαη αλάγθε πξνζθφκηζεο αληηγξάθσλ
εμνθιεζέλησλ ηηκνινγίσλ ή άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηεθκεξίσζεο ηεο
κεζφδνπ επηκεξηζκνχ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζηελ πινπνηνχκελε πξάμε). Ρα πνζνζηά γηα θαη’
απνθνπή δήισζε έκκεζσλ δαπαλψλ αλά Λνκηθή Κνξθή ηνπ Δηαίξνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
% πνζνζηφ έκκεζσλ
επί ησλ άκεζσλ
δαπαλψλ, πιελ ησλ
άκεζσλ δαπαλψλ
ππεξγνιαβίαο

Ννκηθή Μνξθή Δηαίξνπ
Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο

Δλψζεηο Ξξνζψπσλ Κε Θεξδνζθνπηθέο

20%

ΛΞΗΓ θεξδνζθνπηθά

20%

ΛΞΓΓ

15%

ΛΞΗΓ κε θεξδνζθνπηθά

15%

Ρν πνζνζηφ γηα θαη΄απνθνπή δήισζε έκκεζσλ δαπαλψλ ζα είλαη ζηαζεξφ γηα θάζε
εηαίξν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Ξξάμεο θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο
Ξξάμεο.
Νη άκεζεο θαη νη έκκεζεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλά θαηεγνξία επηιέμηκεο δξάζεο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα ηεο παξνχζεο.
Θαηά ηε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλνληαη ζηελ Ξξάμε απφ ην
Γηθαηνχρν – ΑΠ, ζα ειέγρνληαη νη άκεζεο δαπάλεο ζε πνζνζηφ 100%, θαζψο θαη ε νξζή
εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ ηεο θαη’ απνθνπή δήισζεο έκκεζσλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία
λνκηθήο κνξθήο εηαίξνπ. Θάζε κείσζε ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηεο
Ξξάμεο ζα κεηψλεη αληίζηνηρα θαη ηηο επηιέμηκεο έκκεζεο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο. Ζ θαηαρψξεζε ζην ΝΞΠ ησλ δαπαλψλ απηψλ

δηελεξγείηαη

ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ άκεζσλ δαπαλψλ κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη επί
ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη. Δκπξνζζνβαξήο δήισζε έκκεζσλ δαπαλψλ, ρσξίο δειαδή
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άκεζσλ δαπαλψλ δελ επηηξέπεηαη.
Πε

πεξηπηψζεηο

δεκνζηνλνκηθήο

δηφξζσζεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαινγηθή
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δηφξζσζε ζηηο έκκεζεο δαπάλεο, θαηά ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηε Λνκηθή Κνξθή
εηαίξνπ πνπ πθίζηαηαη ηε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε.
Οη επηιέμηκεο άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο γηα ηηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ 320, 327, 348 θαη
351 πνπ πινπνηνχληαη απφ Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4019/2011,
πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. 3653/ΔΤΘΤ 114/26-1-2012 (ΦΔΚ 312/Β/14-2-2012)
Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο «Ρπζκίζεηο εθαξκνγήο ηεο θαη’ απνθνπή δήισζεο εκκέζσλ δαπαλψλ ζε πξάμεηο
επηρνξεγήζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ θαη ην ΔΣΠΑ ζχκθσλα κε ηα άξζξα
11(3)β) ηνπ Καλ. 1081/2006 θαη 7(4) ηνπ Καλ. 1080/2006».

Ν ππνςήθηνο Γηθαηνχρνο ζα αληηζηνηρήζεη θάζε επηκέξνπο δξάζε ηεο πξνηεηλφκελεο
Ξξάμεο κε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δξάζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα ζπκπιεξψζεη
ηνλ Ξίλαθα «Ξξνυπνινγηζκφο Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο, κε ζηνηρεία
ρσξηζηά γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε, πνπ ζα αθνξνχλ ζηηο άκεζεο δαπάλεο πιελ
ππεξγνιαβηψλ, ζηηο άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβίαο, ζηηο έκκεζεο δαπάλεο, θαζψο θαη ζην
πνζνζηφ ησλ έκκεζσλ επί ησλ άκεζσλ (πιελ ππεξγνιαβηψλ) δαπαλψλ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα κέξνο ησλ δξάζεσλ απνδεδεηγκέλα απφ ηελ ηαπηφηεηα ησλ
Δηαίξσλ, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα, απηέο δχλαληαη λα
πινπνηεζνχλ απφ ππεξγνιάβνπο. Ζ αλαγθαηφηεηα πξνζθπγήο ζε ππεξγνιαβία πξέπεη λα
ηεθκεξηψλεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο.
Ωο ππεξγνιάβνο λνείηαη ηξίηνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε
επηρεηξεκαηηθνχο φξνπο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Δηαίξνπο ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο,
πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο πνπ ν Δηαίξνο έρεη αλαιάβεη,
ρσξίο ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ Δηαίξνπ θαη ρσξίο ζρέζε εμάξηεζεο.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Δηαίξνο ζπλάπηεη ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο
ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο, ν Δηαίξνο ζπλερίδεη λα δεζκεχεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
έλαληη ηεο Δ ΘΔΘΝ θαη ησλ άιισλ Δηαίξσλ βάζεη ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη δηαηεξεί ηελ
πιήξε επζχλε εθηέιεζεο ηεο Ξξάμεο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο
έληαμεο.
Νη δαπάλεο ππεξγνιαβίαο γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ξξάμεο, δελ
κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο.
Ζ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο δηέπεηαη απφ ηνπο εμήο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο:
i.

Γηα παξνρή ππεξγνιαβίαο εθάπαμ ή δηαξθνχο ππνρξέσζεο, αμίαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
2.500 επξψ (εθηφο ΦΞΑ) εηεζίσο, δελ απαηηείηαη ζχλαςε ζχκβαζεο.

ii.

Γηα παξνρή ππεξγνιαβίαο εθάπαμ ή δηαξθνχο ππνρξέσζεο κε αμία άλσ ησλ 2.500 επξψ
(εθηφο ΦΞΑ) έσο 20.000 επξψ (εθηφο ΦΞΑ), απαηηείηαη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ
αλαζέηνληνο Δηαίξνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή αγαζψλ ή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. Ν
αλαζέησλ Δηαίξνο απεπζχλεηαη ζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πξνκεζεπηέο αγαζψλ ή
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παξφρνπο

ππεξεζηψλ

πξνθεηκέλνπ

λα

ιάβεη

πξνζθνξέο

θαη

λα

επηιέμεη

ηε

ζπκθεξφηεξε.
iii.

Γηα παξνρή ππεξγνιαβίαο εθ άπαμ ή δηαξθνχο ππνρξέσζεο κε αμία άλσ ησλ 20.000
επξψ (εθηφο ΦΞΑ) έσο 60.000 επξψ (εθηφο ΦΞΑ), απαηηείηαη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ
αλαζέηνληνο Δηαίξνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή αγαζψλ ή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη
δηελεξγείηαη πξφρεηξνο δηαγσληζκφο (κε ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο γηα 15
κέξεο ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ εηαίξνπ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ – Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο).

i.

Γηα παξνρή ππεξγνιαβίαο εθ άπαμ ή δηαξθνχο ππνρξέσζεο κε αμία άλσ ησλ 60.000
επξψ (εθηφο ΦΞΑ) έσο 134.000 επξψ (εθηφο ΦΞΑ), απαηηείηαη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ
αλαζέηνληνο Δηαίξνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή αγαζψλ ή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη
δηελεξγείηαη ηαθηηθφο δηαγσληζκφο.

ii.

Άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 134.000 επξψ (εθηφο ΦΞΑ), δελ επηηξέπεηαη αλάζεζε θαη ζχλαςε
ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο, ελψ νη ππεξγνιαβίεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά ην
30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο. Απαγνξεχεηαη ε θαηάηκεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ ππεξγνιαβίαο ζε επηκέξνπο φκνηα ή νκνεηδή ηκήκαηα
κε ζηφρν ηελ απνθπγή εθαξκνγήο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.

Πε πεξίπησζε πνπ ην ζεζκηθφ θαζεζηψο ησλ εηαίξσλ πξνβιέπεη απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο γηα
ηα ρξεκαηηθά φξηα ησλ αλαζέζεσλ ή γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, απηφ ππεξηζρχεη ησλ
αλσηέξσ νξηδνκέλσλ ζηα αλσηέξσ i έσο v πεδία.
Ρπρφλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξξάμεο, κε
ζχκβαζε έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηνπο Δηαίξνπο, θαη παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:
•

ζπκβάιινληαη θαη επζείαλ κε ηνλ θνξέα θαη φρη κέζσ εηαηξεηψλ,

•

έρνπλ ζπλερή θαη δηαξθή ζρέζε κε ηνλ θνξέα,

•

ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ θνξέα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, ππνινγίδεηαη ζε

κνλάδεο έξγνπ (αλζξσπνκήλεο, αλζξσπνψξεο), ή ρξφλνπ (εκέξεο, ή ψξεο εξγαζίαο) θαη
ζπλνδεχεηαη απφ εθζέζεηο θαη αλαθνξέο, ε/θαη ε απαζρφιεζε παξαθνινπζείηαη κε θχιια
ρξνλνρξέσζεο,
•

έρνπλ ζχκβαζε έξγνπ κε έλαλ εηαίξν ηεο Α.Π θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξξάμεο,

ελψ δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε άιινλ Eηαίξν ηεο Α.Π, δελ
ζεσξνχληαη ππεξγνιάβνη θαη νη ακνηβέο ηνπο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηηο άκεζεο δαπάλεο
ππεξγνιαβίαο.
Αλαθαηαλνκή ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηαμχ ησλ δξάζεσλ, κέρξη πνζνζηνχ
20% ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά δξάζε, είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηνπ
ΓΠ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ Δ ΘΔΘΝ. Γηα αλαθαηαλνκή ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% απαηηείηαη

έγθξηζε
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ηεο

Δ

ΘΔΘΝ,

θαηφπηλ

ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο. Ζ ηξνπνπνίεζε, δελ κπνξεί λα
αιινηψλεη ηελ πξάμε σο πξνο ην ζηφρν ηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κελ ππεξβαίλεη ηα
αλψηαηα πνζνζηά πξνυπνινγηζκνχ .
Ζ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο δξάζεο «Ππληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε
πξάμεο» θαη ηεο δξάζεο «Ξιεξνθφξεζε-Ππκβνπιεπηηθή-πνζηήξημε», θαζψο θαη ε
ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθά εγθξηζέληνο πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο δελ επηηξέπνληαη.

Β9. Υξήζε ηεο Ρήηξαο Δπειημίαο
Ξξνβιέπεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο ξήηξαο επειημίαο1, δειαδή ε ρξεκαηνδφηεζε κε πφξνπο ηνπ
ΔΘΡ δξάζεσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ελίζρπζεο ηνπ ΔΡΞΑ 2. Ζ ξήηξα εθαξκφδεηαη γηα ηελ
νινθιεξσκέλε

θαη

απνηειεζκαηηθφηεξε

πινπνίεζε

ησλ

παξεκβάζεσλ

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο 4. Ωο δξάζε πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ξήηξαο κπνξεί λα ζεσξεζεί
κηα νιφθιεξε πξάμε ή έλα ππνέξγν ηεο πξάμεο. Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ, πνπ
πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ είλαη:
(Α) Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ
(Β) Αληαιιαθηηθά σο πάγηνο εμνπιηζκφο
(Γ) Γαπάλεο γηα δηακνξθψζεηο ρψξσλ
Πηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο (πεδίν 64 ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ
Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο), απηή ζα αθνξά δξάζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
I.

Όηαλ ε δξάζε νξίδεηαη σο ππνέξγν κηα πξάμεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε άκεζε
ζχλδεζε θαη ε αλαγθαηφηεηά ηεο κε βάζε ην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
πξάμεο, ελψ φηαλ ε δξάζε νξίδεηαη σο πξάμε λα ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα θαη
ζχλδεζή ηεο κε κηα ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ην ιεηηνπξγηθφ ζθέινο. Ζ
ηεθκεξίσζε απηή πξέπεη λα απνηππψλεηαη ζην Ρερληθφ Γειηίν κε ην νπνίν δεηείηαη ε
ρξήζε ηεο ξήηξαο επειημίαο.

II.

Νη φξνη ρξήζεο ηεο ξήηξαο είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 παξ. 2
ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ 1083/2006).

III.

Ζ δξάζε ηεο ξήηξαο πινπνηείηαη είηε ηαπηφρξνλα, είηε ζε θνληηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε
ηε ζπζρεηηδφκελε πξάμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζθέινπο.

1

Άξζξν 34, παξ. 2 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 1083/2006

2

ΔΡΞΑ – Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
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Γελ είλαη επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΚΣ.


Ν αλαθηήζηκνο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο,



Νη ηφθνη επί ρξεψλ.

Β10. ΓΑΠΑΝΔ
Πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο
1. Ωο πξαγκαηηθέο λννχληαη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξάγκαηη θαηαβιεζεί, αληηζηνηρνχλ ζε
πιεξσκέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο Δηαίξνπο, δηθαηνινγνχληαη απφ ηνπο
φξνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εγθεθξηκέλεο Ξξάμεο θαη απνδεηθλχνληαη απφ εμνθιεκέλα
ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά ζηνηρεία ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο.
2. Ωο «ινγηζηηθφ έγγξαθν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο» λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν
ππνβάιιεη ν Γηθαηνχρνο – Α.Π., κέζσ ηνπ Ππληνληζηή Δηαίξνπ θαη ην νπνίν αηηηνινγεί φηη
ε

ινγηζηηθή

εγγξαθή

απνηειεί

πηζηή

θαη

αλφζεπηε

εηθφλα

ησλ

εξγαζηψλ

πνπ

εθηειέζηεθαλ, ζχκθσλα κε απνδεθηέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο.
3. Πην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο, φπνπ ε Ξξάμε εθηειείηαη απφ
ηνπο Δηαίξνπο ππφ ηελ ζπλνιηθή επζχλε ηνπ Γηθαηνχρνπ – Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, σο
πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηνπ Γηθαηνχρνπ-Α.Π., λννχληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ησλ
Δηαίξσλ θαη ππνινγίδνληαη σο πιεξσκέο ηνπ Γηθαηνχρνπ –Α.Π., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ηεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη:
3.1. πάξρεη έγγξαθε ζπκθσλία (δεκνζηεπκέλν θαηαζηαηηθφ), ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή
ησλ

Δηαίξσλ

ζηελ

Αλαπηπμηαθή

Πχκπξαμε

γηα

ηελ

εθηέιεζε

ηεο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Ξξάμεο.
3.2. Ν Γηθαηνχρνο – Α.Π., δηαηεξεί ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ Ξξάμε ζε ζρέζε κε ην
θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν απηήο.
3.3. Νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο Δηαίξνπο αληηζηνηρνχλ ζε πιεξσκέο
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, δηθαηνινγνχληαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
εγθεθξηκέλεο Ξξάμεο θαη απνδεηθλχνληαη απφ εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά
ζηνηρεία ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο.
3.4. Νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο Δηαίξνπο αλαθέξνληαη επίζεκα ζηελ
εγθεθξηκέλε δξάζε ηεο Ξξάμεο θαη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο, ζθξαγίδνληαη κε εηδηθή ζθξαγίδα πνπ αλαθέξεη ηνλ ηίηιν
ηεο Ξξάμεο, ηελ Δπσλπκία ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ
Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο (ΝΞΠ).
3.5. Αληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ Δηαίξσλ αλά Γξάζε (ηα πξσηφηππα ηεξνχληαη
απφ ηνλ Δηαίξν), ππνβάιινληαη ζην Γηθαηνχρν –Α.Π., ζπλνδεπφκελα απφ ινγηζηηθή

43

θαηάζηαζε ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ ν Δηαίξνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη.
3.6. Ν Γηθαηνχρνο – Α.Π., έρεη ηελ επζχλε λα επαιεζεχζεη

ην ππαξθηφ θαη ηελ

επηιεμηκφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ δαπαλψλ ησλ Δηαίξσλ θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε
ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ

πξηλ ηηο δειψζεη ζηελ

αξκφδηα αξρή (Δ ΘΔΘΝ).
3.7. Ζ δηαδξνκή ειέγρνπ θαιχπηεη έσο θαη ην επίπεδν ησλ Δηαίξσλ.
Ππλεπψο, νη δαπάλεο πνπ δειψλνληαη γηα ηελ Ξξάμε κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ,
απφ ην Γηθαηνχρν-Α.Π. ζηελ Δ ΘΔΘΝ, ηηο νπνίεο ν Γηθαηνχρνο έρεη ειέγμεη θαη απνδερζεί σο
πξνο ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο, αθνξνχλ πξαγκαηηθέο δαπάλεο ησλ Δηαίξσλ, νη
νπνίεο αθνχ επαιεζεπηνχλ απφ ηελ Δ ΘΔΘΝ, θαηαρσξνχληαη ζην ΝΞΠ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη
πιεξσκέο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ θαηαβάιινληαη ζε δφζεηο απφ ην Φνξέα Σξεκαηνδφηεζεο
πξνο ην Γηθαηνχρν-Α.Π. ή νη κεηαβηβάζεηο ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην Γηθαηνχρν-Α.Π. πξνο ηνπο
Δηαίξνπο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. Β15.1 θαη Β15.2 ηνπ θεθ. Β15 ηεο παξνχζαο, δελ κπνξνχλ
λα πεξηιεθζνχλ ζηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη γηα ηελ Ξξάμε απφ ην Γηθαηνχρν-Α.Π. ζηελ Δ
ΘΔΘΝ.

Γαπάλεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο
Νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο ζπληνληζκνχ θαη
δηαρείξηζεο ηεο πξάμεο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ην ζπληνληζηή εηαίξν. Νη
δαπάλεο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηεο πινπνηνχκελεο πξάμεο θαη απνδίδνληαη ζηνλ
ζπληνληζηή κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη ηελ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία ζηελ παξ. Β15.1
ηνπ θεθ. Β15 ηεο παξνχζαο.
Καηαρψξεζε, έιεγρνο δαπαλψλ θαη δήισζε δαπαλψλ
Όια ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θάζε εηαίξν γηα ηελ πινπνίεζεο
ηεο πξάμεο θαηαρσξνχληαη ζην δηθφ ηνπ ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά
Ζ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε νθείιεη λα ηεξεί βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο γηα ηελ Ξξάμε έηζη ψζηε νη
ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ησλ δαπαλψλ ζηα βηβιία ηνπ Γηθαηνχρνπ - Α.Π. λα παξέρνπλ
πιήξε, αθξηβή θαη δηαθξηηή εηθφλα ησλ δαπαλψλ ηεο Ξξάμεο, νκαδνπνηεκέλσλ θαηά εηαίξν
θαη δξάζε.
Ζ Δ ΘΔΘΝ πξνζδηνξίδεη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ηνλ ηξφπν θαη ην αληηθείκελν ειέγρνπ
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επηρνξήγεζεο βάζεη ησλ δχν θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ
θαηαρψξεζεο θαη ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ:
Α. Αληηθείκελν ειέγρνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απνηειεί ην 100% ησλ δεισζεηζψλ
δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, βάζεη δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ ή ηζνδχλακσλ
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ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.
Β. Κε εθαξκνγή ηνπ έκκεζνπ θαη’ απνθνπή θφζηνπο κε βάζε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θαλ.1081/2006, φπσο απηφο ηζρχεη.

Β11. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ
Ξξάμεσλ νξίδεηαη ε 31/12/2015. Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πξέπεη λα έρεη
νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν έσο ηελ 30/11/2015.
Νη

θαλφλεο

επηιεμηκφηεηαο

ησλ

δαπαλψλ

ησλ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ

Ξξάμεσλ

πξνζδηνξίδνληαη ζην Θεθάιαην Δ «Θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ Ξξάμεσλ ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013» ηεο κε αξ. πξση. 14053/ ΔΠ1749
/27.03.08 πνπξγηθήο Απφθαζεο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

Β12. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΞΔΩΝ
Νη Βαζηθέο παξάκεηξνη/αξρέο πινπνίεζεο ησλ Ξξάμεσλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:


Εηαιπικόηηηα ζε ηοπικό επίπεδο, ε νπνία λα εμαζθαιίδεη ελεξγνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία
γηα

ζπλέλσζε

ησλ

δπλάκεσλ

ησλ

ηνπηθψλ

αξρψλ,

θνηλσληθψλ

θνξέσλ

θαη

επηρεηξήζεσλ, ππέξ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο.


Εμπλοκή διαθοπεηικών επιπέδων διοίκηζηρ κέζσ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη
ζπλεξγαηηθφηεηαο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά νη ηνπηθνί
θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο
Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο.



Ενεπγόρ ζςμμεηοσή ηων ομάδων - ζηόσος ζηελ επηινγή θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
πξνηεηλφκελσλ

παξεκβάζεσλ,

πξνθεηκέλνπ

λα

είλαη

πξνζαλαηνιηζκέλεο

ζηηο

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ ηα ζρέδηα, θαζψο
ζα ιακβάλνληαη εμ αξρήο θαη ζπλερψο ππφςε νη επηζεκάλζεηο θαη νη απφςεηο ηνπο.


Καινοηομία, ε νπνία ζα ζπλίζηαηαη είηε ζηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο,
είηε ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ησλ ελεξγεηψλ είηε ζην πεξηερφκελν ησλ ελεξγεηψλ (σο
πξνο ηα πξντφληα / απνηειέζκαηα, σο πξνο ην είδνο ησλ δξάζεσλ). Ν θαηλνηνκηθφο
ραξαθηήξαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ αιιά
θαη ηε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ



Ολοκληπωμένορ σαπακηήπαρ αθελφο κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ πνηθίισλ δξάζεσλ νη
νπνίεο

θαιχπηνπλ

ζπκπιεξσκαηηθά

δηαθνξεηηθέο

αλάγθεο

ησλ

σθεινχκελσλ,

παξέρνληάο ηνπο νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε θαη αθεηέξνπ κέζα απφ δηαζχλδεζε ησλ
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ θάζε πεξηνρή παξέκβαζεο.


Πποζέγγιζη «από κάηω ππορ ηα πάνω» (bottom-up) ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ φζν θαη
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θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο
γεληθφηεξεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο.


Ενζωμάηωζη ηων απσών ιζόηηηαρ ηων θύλων (Gender mainstreaming) σο ελδνγελέο
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, απφ ηελ αξρηθή αλάιπζε θαη ηε δηακφξθσζε
ζηξαηεγηθήο έσο ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε.



Ενζωμάηωζη ηηρ διάζηαζηρ ηηρ αναπηπίαρ, ψζηε ε αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία λέσλ
ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο λα ζπκβαδίδεη κε ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.



Πολςζςμμεηοσικόηηηα κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ εηαίξσλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ησλ νκάδσλ ζηφρνπ.



Ενζωμάηωζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ διάζηαζηρ, ψζηε ε αλάπηπμε ηεο Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο λα ζπκβαδίδεη αξκνληθά θαη ηζφξξνπα µε ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη λα
αμηνπνηνχληαη

νη

επθαηξίεο

πνπ

αλαδχνληαη

ζηνλ

ηνκέα

ηνπ

πεξηβάιινληνο

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο «πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο».


Ζ ζηνρεπκέλε

θαη

άξηηα

δνκεκέλε

διακπαηική

ζςνεπγαζία

γηα

ηελ παξαγσγή

θαηλνηνκίαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ρακειφ θφζηνο.


Ζ αξιοποίηζη αποηελεζμάηων και καλών ππακηικών ηεο Γ’ Ξξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ

Β13. ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
Νη σθεινχκελνη/εο ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο είλαη νη αλαθεξφκελνη σο αλήθνληεο ζηηο
«Δπάισηεο» θαη «Δηδηθέο» νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Λφκν
4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επισειπημαηικόηηηα και λοιπέρ διαηάξειρ»
δειαδή:
Ωθεινχκελνη/εο δχλαληαη λα είλαη κέιε ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ:
Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ
Άηνκα κε αλαπεξία.
Λννχληαη ηα άηνκα πνπ απνδεδεηγκέλα εκθαλίδνπλ, απφ ζεζκνζεηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ
φξγαλν, πηζηνπνηεκέλν πνζνζηφ αλαπεξίαο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή
λνκνζεζία. Ζ ελ ιφγσ νκάδα ζηφρνο πεξηιακβάλεη επηκέξνπο θαηεγνξίεο φπσο ηα άηνκα κε
λνεηηθή πζηέξεζε, ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αηζζεηήξησλ νξγάλσλ,

άηνκα κε ςπρηθή

αλαπεξία θ.ν.θ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο αηφκνπ σο ΑκεΑ, απαηηείηαη
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Η.Θ.Α., κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ην πνζνζηφ
αλαπεξίαο ηνπο, ην νπνίν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα είλαη 50% θαη άλσ. Γελ γίλεηαη δεθηή
Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΗΘΑ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ην άηνκν κε Αλαπεξία
είλαη «αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία».
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Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ.
Άηνκα πξψελ ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ πνπ θέξνπλ βεβαίσζε απφ επίζεκν θνξέα
ή άιιν ζεξαπεπηηθφ ίδξπκα φηη δηαηέιεζαλ ζην παξειζφλ ρξήζηεο λαξθσηηθψλ ή άιισλ
νπζηψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη
Απνδεηθηηθφ απεμάξηεζεο / βεβαίσζε απφ ζεζκνζεηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ Γεκφζην ή
ηδησηηθφ θνξέα (18 ΑΛΩ, ΘΔ.ΘΔ.Α. ή απφ ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο απηνχ ζηηο νπνίεο
έρεη ρνξεγεζεί ε πξνβιεπφκελε

άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην πνπξγείν γείαο &

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) φηη ην άηνκν νινθιήξσζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο απφ
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο απφ ην 2006 θαη φηη βξίζθεηαη ζην Πηάδην Θνηλσληθήο
Δπαλέληαμεο ή
Βεβαίσζε απεμάξηεζεο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο πνπ
εθδίδεη ηελ βεβαίσζε απηή λα έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ Γεκφζηα Αξρή ηεο ρψξαο
απηήο
Οξνζεηηθνί
Λννχληαη ηα άηνκα εθείλα πνπ είλαη θνξείο ηνπ ηνχ HIV. Απαηηείηαη βεβαίσζε απφ δεκφζην
λνζειεπηηθφ ίδξπκα ή αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο.
Απνθπιαθηζζέληεο
Γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα απαηηείηαη απνθπιαθηζηήξην κε ρξνλνινγία απνθπιάθηζεο απφ 0101-2010 θαη κεηά. Δίλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζην πξφγξακκα ησλ αηφκσλ πνπ ζα
πξνζθνκίζνπλ απνθπιαθηζηήξην απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. Δπηπιένλ απαηηείηαη εηζεγεηηθή Έθζεζε
ηεο Θνηλσληθήο πεξεζίαο ή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Πσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο, φηη ην άηνκν
έρεη αλάγθε θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζην ελ ιφγσ
πξφγξακκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη: ηα άηνκα πνπ ζα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα
έρνπλ εθηίζεη ζπλερή θπιάθηζε έμη (6) κελψλ ηνπιάρηζηνλ.
Αλήιηθνη παξαβάηεο
Γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα αλειίθσλ θαη κεηεθήβσλ (15-21 εηψλ) απαηηείηαη α) βηβιηάξην
αλειίθνπ ζεσξεκέλν απφ ην ΠΔΞΔ (15-18 εηψλ) β) λα έρεη επηβιεζεί αλακνξθσηηθφ ή
ζεξαπεπηηθφ κέηξν ησλ άξζξσλ 122 θαη 123 ΞΘ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κε βάζε
δηθαζηηθή απφθαζε ή δηάηαμε αλαθξηηή ή ιφγσ απνρήο ηνπ Δηζαγγειέα απφ πνηληθή δίσμε
(άξζξν 45Α ΘΞΓ) κε ρξνλνινγία απφ 01-01-2010 θαη κεηά. Δπηπιένλ απαηηείηαη εηζεγεηηθή
Έθζεζε ηεο πεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ ηνπ ηφπνπ
εθηέιεζεο ηνπ αλακνξθσηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ κέηξνπ, φηη ην άηνκν έρεη αλάγθε
θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα.
Δηδηθέο Οκάδεο ηνπ Πιεζπζκνχ
Άλεξγνη

λένη,

άλεξγεο

γπλαίθεο,

άλεξγνη

άλσ

ησλ

πελήληα

εηψλ

εγγεγξακκέλνη/εο ζηα Κεηξψα Αλεξγίαο ηνπ ΝΑΔΓ. Δπίζεο, δπλεηηθνί σθεινχκελνη/εο
κπνξεί λα είλαη νη εγγεγξακκέλνη/εο ζε εηδηθφ θαηάινγν ηνπ ΝΑΔΓ, εθηφο Κεηξψνπ
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αλεξγίαο.
Μαθξνρξφληα άλεξγνη
Ωο άλεξγνη λννχληαη ηα άηνκα πνπ δελ απαζρνινχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο.
Ωο καθξνρξφληα άλεξγνη, ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία λννχληαη ηα άηνκα πνπ παξακέλνπλ
άλεξγνη γηα δηάζηεκα πεξηζζφηεξν ησλ 12 κελψλ.
Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ
Πηελ θαηεγνξία απηή λννχληαη φια ηα άηνκα πνπ δηαβηνχλ σο έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν ή
ζχληξνθν (ιφγσ ρεξείαο, δηάδεπμεο, αλχπαληξεο κεηέξεο) θαη ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε
ηεο αλαηξνθήο γηα έλα (1) ηνπιάρηζην αλήιηθν ηέθλν, εμαξηψκελν απ’ απηά. Πηελ
θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη θαη φπνην άιιν πξφζσπν αζθεί ηελ επηκέιεηα αλήιηθνπ παηδηνχ
κε δηθαζηηθή απφθαζε ή πξνζσξηλή δηαηαγή. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
Μέιε πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ
Ξνιχηεθλνη ραξαθηεξίδνληαη φζνη πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 5 ζχκθσλα
κε ην εδάθην 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 3454 (ΦΔΘ 75Α΄/ 7.4.2006). Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
νκάδα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πνιπηεθληθήο ηαπηφηεηαο ζεσξεκέλε απφ ζχιινγν
πνιπηέθλσλ.
Γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο
Λννχληαη

άηνκα

πνπ

παξαπέκπνληαη

–

θηινμελνχληαη

ζε

αλαγλσξηζκέλεο

δνκέο

ππνζηήξημεο ζπκάησλ θαθνπνίεζεο
Αλαιθάβεηνη
Λννχληαη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 9εηή θνίηεζε.
Κάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ
Γπλαίθεο / Άληξεο ζχκαηα trafficking
Λννχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή σο ζχκαηα
παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο.
Άηνκα κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο
Άηνκα κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο – ROM λννχληαη νη Έιιελεο Ρζηγγάλνη πνπ δηαβηνχλ
σο Έιιελεο πνιίηεο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Μεηαλάζηεο, πξφζθπγεο
Κεηαλάζηεο : Πηελ ελ ιφγσ νκάδα λννχληαη ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ππφ θαζεζηψο “νηθνλνκηθήο
κεηαλάζηεπζεο”. Ζ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε πεξηιακβάλεη ηα άηνκα εθείλα πνπ
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έρνπλ κεηαθηλεζεί

ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα πξνεξρφκελνη

απφ ρψξεο εθηφο ηεο

Δπξσπατθήο Εψλεο ησλ 27 θξαηψλ κειψλ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο απαηηείηαη άδεηα
παξακνλήο ζε ηζρχ.
Ξξφζθπγεο: Ρα άηνκα εθείλα πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο γηα ιφγνπο
πνιηηηθνχο, θπιεηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο ή ιφγνπο εζληθφηεηαο θαη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα
επηζηξέςνπλ ζε απηή δηφηη απεηινχληαη κε δησγκφ. Ρα άηνκα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο ζα πξέπεη
λα έρνπλ αλαγλσξηζκέλε πξνζθπγηθή ηδηφηεηα.

Δπίζεο, σθεινχκελνη δχλαληαη λα είλαη ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά αλέξγσλ.
Δλλννχληαη νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΝΑΔΓ, κέιε νηθνγελεηψλ
ζηηο νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο θαη νη ζχδπγνη απηψλ είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα
κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΝΑΔΓ.

Β14. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΑΞΔΩΝ

Ζ αμηνιφγεζε ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο πξνο έληαμε πξνηάζεηο ηεο ελ ιφγσ
θαηεγνξίαο

παξέκβαζεο,

είλαη

ε

«ζπγθξηηηθή»

αμηνιφγεζε

θαη

δηελεξγείηαη

αλά

Ξεξηθέξεηα. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεί γηα ηελ έληαμε δεθαηξηψλ (13)
πξάμεσλ κία (1) αλά Ξεξηθέξεηα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ θεθ. Β3.
Γηα αμηνιφγεζε πξνσζνχληαη κφλν νη πξνηάζεηο ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ γηα ηνπο
νπνίνπο έρεη εθθξαζζεί ζεηηθή γλψκε εθ κέξνπο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο, γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ απαηηήζεσλ ρνξήγεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεσλ (πξνηάζεσλ), πνπ ππνβάιινληαη
απφ

ηνπο

δπλεηηθνχο

Γηθαηνχρνπο

ζην

πιαίζην

ηεο

πξναλαθεξφκελεο

θαηεγνξίαο

παξέκβαζεο, απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο επάξθεηαο ηεο πξάμεο
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο

θαη

Θαηεγνξίαο

Ξαξέκβαζεο,

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013. Θα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηξηκειή/είο
επηηξνπή/έο αμηνιφγεζεο, πνπ ζα απνηειείηαη/ληαη απφ ζηειέρε ησλ Κνλάδσλ ηεο Δηδηθήο
πεξεζίαο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία, ηνπο

Ξξντζηακέλνπο

ησλ Κνλάδσλ, θαζψο θαη ηελ Ξξντζηακέλε απηήο, θαζψο θαη απφ ηνπο Ξξντζηάκελνπο θαη
ηνπο Ξξντζηακέλνπο Κνλάδσλ ηεο ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ θαη ηεο ΔΠΔΘΡ. Ν νξηζκφο ησλ επηηξνπψλ
αμηνιφγεζεο ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Ξξφλνηαο.
Ρα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ εκθαλή ή αθαλή
νηθνλνκηθή ζρέζε θαη ελ γέλεη ζπλεξγαζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνπο πξνηείλνληεο ηελ
ελέξγεηα θνξείο (εηαίξνπο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Ππκπξάμεσλ). Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα
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έρνπλ ζπγγεληθφ δεζκφ κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ ζπγγελείαο, κε ηνπο κεηφρνπο ή

ηνπο

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξνηεηλφλησλ θνξέσλ – εηαίξσλ ησλ ΑΠ ή θαη ηνλ Γηεπζπληή
απηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα θσιχκαηα, ην
κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, νθείιεη λα δεηά ηελ εμαίξεζή ηνπ. Ξξνο ην ζθνπφ απηφ,
ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο, ππνβάιινπλ ζρεηηθή πεχζπλε
Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86.
Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο, νη Δπηηξνπέο
Αμηνιφγεζεο εθαξκφδνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή
Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ θαη αμηνινγνχληαη ην Πρέδην Γξάζεο κε ηα ζπλεκκέλα απηνχ θαη
ην Ρερληθφ Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο (Ρ.Γ.Ξ.Ξ.), κε βάζε ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε.

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
Θαηά ηε «ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε», ε θάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη φρη κφλν γηα λα
δηαπηζησζεί αλ πιεξνί ηα θξηηήξηα έληαμεο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε άιιεο, πνπ ππνβιήζεθαλ
ζηελ ίδηα Ξεξηθέξεηα βάζεη ηεο ίδηαο πξφζθιεζεο πξνο Γηθαηνχρνπο, ψζηε λα επηιεγεί ε
επηθξαηέζηεξε πξφηαζε. Ρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ δηελεξγείηαη ζε δχν ζηάδηα:


ΣΑΓΙΟ Α΄: Έιεγρνο ζηνηρείσλ πιεξφηεηαο πξφηαζεο



ΣΑΓΙΟ Β΄: Αμηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ

Θαηά ην Πηάδην Α΄ ε εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πιεξφηεηαο ηεο πξφηαζεο, έρεη ζηφρν λα
δηαζθαιίζεη

ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην,

πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζε λα πξνρσξήζεη ζε αμηνιφγεζε θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ, πξηλ

ηελ έλαξμε ηεο

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Ρα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί εθ
κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή
Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία.
Γηα φια ηα θξηηήξηα πιεξφηεηαο, ε απάληεζε πξέπεη λα είλαη ζεηηθή (ΝΑΙ),
δηαθνξεηηθά ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Ζ ζεηηθή αμηνιφγεζε
πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ην
θξηηεξίσλ»

ηεο

δηαδηθαζίαο

απνηειεί απαξαίηεηε

ΠΡΑΓΗΝ Β΄ «Αμηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ αλά νκάδα

αμηνιφγεζεο.

Ξξνηάζεηο

πνπ

παξνπζηάδνπλ

ζεκαληηθέο

ειιείςεηο θαη δελ πιεξνχλ ηα «θξηηήξηα πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ πξφηαζεο», απνξξίπηνληαη
θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν Γηθαηνχρνο κε ηελ Δπηζηνιή απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο, ζηελ
νπνία ηεθκεξηψλνληαη πιήξσο νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο.
Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Ξξάμεο
θαηαρσξείηαη ζην ΝΞΠ θαη εθδίδεηαη αλαθνξά, πνπ πεξηιακβάλεη πίλαθα θαηάηαμεο θαηά
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θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ησλ πξνηάζεσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ (Ξίλαθαο
θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ).
Δθφζνλ ε αμηνιφγεζε απνβεί αξλεηηθή ελεκεξψλεηαη ν Γηθαηνχρνο απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία
κε επηζηνιή, ζηελ νπνία ηεθκεξηψλνληαη πιήξσο νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο.
Ζ

Δηδηθή

πεξεζία,

κε

βάζε

ην

νξηζηηθνπνηεκέλν

απνηέιεζκα

ηεο

αμηνιφγεζεο,

πξνεηνηκάδεη εηζήγεζε γηα ηελ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο
πξφζθιεζεο θαη αμηνινγήζεθαλ κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ. Ζ εηζήγεζε ζπλίζηαηαη ζε
αηηηνινγεκέλε

πξφηαζε

έληαμεο,

ε

νπνία

ηεθκεξηψλεηαη

απφ

ην

απνηέιεζκα

ηεο

αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηα Φχιια Αμηνιφγεζεο Ξξάμεο θαη ζηνλ Ξίλαθα
θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ, ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ εηζήγεζε.
Ζ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ γίλεηαη απφ ηνλ
πνπξγφ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο.
Γηα ηηο πξάμεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ησλ
Απνθάζεσλ Έληαμεο, ε Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή
Νηθνλνκία

ελεκεξψλεη

εγγξάθσο

ηνπο

Γηθαηνχρνπο

γηα

ηελ

επηινγή

ηνπο

πξνο

ρξεκαηνδφηεζε. Πηε ζπλέρεηα, απνζηέιινληαη νη Απνθάζεηο Έληαμεο, ηα Ρερληθά Γειηία
Ξξάμεο (γηα ελεκέξσζε) θαζψο θαη ηα Πχκθσλα Απνδνρήο Όξσλ.
Β15. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο γίλεηαη κε επηρνξήγεζε/ρξεκαηνδφηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν
έξγν, απνηειεί εμ νινθιήξνπ Γεκφζηα Γαπάλε θαη πξνέξρεηαη απφ Θνηλνηηθνχο θαη
Δζληθνχο πφξνπο, κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο, ε έθδνζε απφ ηελ ΔΘΔΘΝ, ηεο απφθαζεο
έληαμεο

απνηειεί

απηνδίθαηα

πξφηαζε

εγγξαθήο

ζε

ζπιινγηθή

απφθαζε

ηνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο γίλεηαη απφ έλαλ ελάξηζκν πιελ εμαηξεηηθά
αηηηνινγεκέλσλ πεξηπηψζεσλ.
Ζ αλαινγνχζα Δζληθή Ππκκεηνρή, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ηεο πξάμεο,
ζα θαιπθζεί απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Νη ζρεηηθέο εηζξνέο ησλ πφξσλ
ηνπ Δ.Θ.Ρ. ζα απνηειέζνπλ έζνδα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζα
εθηακηεχνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
Κεηαμχ ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ξξάμεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ παξέκβαζεο θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, σο Γηθαηνχρνπ,
δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ έλαληη αληηπαξνρήο, θαζψο θαη ππνρξέσζε
ΦΞΑ.
Ζ πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαζψο θαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηα εγθξηηηθά έγγξαθα δελ κεηαβηβάδνληαη, νχηε εθρσξνχληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
Ζ κεηαθνξά ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ Αλαπηπμηαθή
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Πχκπξαμε/Γηθαηνχρν
Σξεκαηνδφηεζεο,

ηεο

θαηφπηλ

πξάμεο

γίλεηαη

πηζηνπνίεζεο

κε

απφ

Απφθαζε

ηνλ

αξκφδην

Θαηαλνκήο

ηνπ

θνξέα

ΘΔΘΝ)

(Δ

Φνξέα
ησλ

πξνυπνζέζεσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξηο (4) δφζεηο σο εμήο:
α) Η πξψηε δφζε χςνπο 30% επί ηεο εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη, αθνχ ν
δηθαηνχρνο/ζπληνληζηήο

ππνβάιεη

ζηελ

Δηδηθή

πεξεζία

Ρερληθφ

Γειηίν

πνέξγνπ,

Βεβαίσζε έλαξμεο (ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ινπνίεζεο κε ίδηα κέζα), ε νπνία επέρεη
ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο, θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο α)
δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη β) πξνζέιθπζεο ησλ σθεινπκέλσλ αλά Ξεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα
β) Η δεχηεξε δφζε χςνπο 30% επί ηεο εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη, κεηά
ηελ πηζηνπνίεζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο πινπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40% ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, θαη ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
πξάμεο.
γ) Η ηξίηε δφζε χςνπο 30% επί ηεο εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη, κεηά ηελ
πηζηνπνίεζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο πινπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70% ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, θαη ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
πξάμεο.
γ) Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία δφζε χςνπο 10% αθνξά ηελ πιεξσκή ηνπ ηειηθνχ
ππνινίπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ ην δηθαηνχρν ηνπ 100% ηνπ
πινπνηεζέληνο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξάμεο θαη ηελ ππνβνιή ζηελ
Δηδηθή

πεξεζία

ησλ

απαηηνχκελσλ

ζρεηηθψλ

εγγξάθσλ.

Πε

πεξίπησζε

πνπ

δελ

πηζηνπνηεζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ζην ζχλνιφ ηνπ, ε ηειηθή πιεξσκή
θαηαβάιιεηαη

αλαινγηθά

κε

ην

ζχλνιν

ηνπ

ηειηθνχ

πηζηνπνηεζέληνο

νηθνλνκηθνχ

αληηθεηκέλνπ. Ζ κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο ηέηαξηεο δφζεο επηβαξχλεη αλαινγηθά φινπο ηνπο
εηαίξνπο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο.
Ν Γηθαηνχρνο εθδίδεη ηηκνιφγην επηδφηεζεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηα
αλσηέξσ πνζά.
Δθηφο απφ ην ηηκνιφγην απηφ ππνβάιιεη επίζεο ζην Σκήκα ΙΙ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ
ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
Ρελ ηπρφλ ηξνπνπνηεκέλε Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Έξγνπ,
ηε ζχκβαζε επηρνξήγεζεο,
ην θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο
(ζεσξεκέλν απφ ην Ξξσηνδηθείν),
πηζηνπνηεηηθφ κε ιχζεο,
πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο,
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αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (πξσηφηππε ή αθξηβέο αληίγξαθν επηθπξσκέλν απφ ην θνξέα
έθδνζεο),
θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα (πξσηφηππε ή αθξηβέο αληίγξαθν επηθπξσκέλν απφ ην θνξέα
έθδνζεο),
πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο γηα
ηελ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ – λνκίκνπ εθπξνζψπνπ,
πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο γηα
ηνλ νξηζκφ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο. Δπίζεο ζπκβνιαηνγξαθηθφ
έγγξαθν νξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ, κε ην νπνίν ν λφκηκνο εθπξφζσπνο εμνπζηνδνηεί ην
Γηαρεηξηζηή

λα

παξαιάβεη

αλη΄απηνχ

απφ

ην

δεκφζην

ππφινγν

ηελ

επηηαγή

επηρνξήγεζεο. Πην ελ ιφγσ πιεξεμνχζην ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε
Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε εμνπζηνδνηεί ην Γηαρεηξηζηή λα είλαη ν κφλνο δηθαηνχρνο
πξφζβαζεο

ζηνλ

Αλαπηπμηαθήο

ηξαπεδηθφ

Πχκπξαμεο,

ινγαξηαζκφ
λα

θαηαζέηεη

πνπ
ηελ

έρεη

αλνηρηεί

επηρνξήγεζε

ζηελ επσλπκία
ζηνλ

εηδηθφ

ηεο

έληνθν

ινγαξηαζκφ γηα ηελ Ξξάμε θαη λα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο
επηρνξήγεζεο πξνο ηνπο Δηαίξνπο,
ζθξαγίδα ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο.
Πηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε
εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα-παξαζηαηηθά θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην ζχλνιν ηνπ εγθξηζέληνο
θφζηνπο. πέξβαζε ηνπ εγθξηζέληνο πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
Πρεδίνπ Γξάζεο δελ ρξεκαηνδνηείηαη.
Ν Γηθαηνχρνο εθδίδεη ηηκνιφγην είζπξαμεο επηδνηήζεσλ - εληζρχζεσλ ή άιιν έγγξαθν
ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο γηα ηελ είζπξαμε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηα αλσηέξσ πνζά.
Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο επηρνξήγεζεο ν Γηθαηνχρνο δειψλεη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθψλ.
Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο απφ ηελ ΔΘΔΘΝ γίλεηαη κε επηηφπην
έιεγρν ή/θαη κε δηνηθεηηθφ έιεγρν κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πινπνίεζεο πνπ ππνβάιιεη ν
Γηθαηνχρνο ή/θαη απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη ε ΔΘΔΘΝ
εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη ηα νπνία ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζεη.
Γηα ηελ πιεξσκή θάζε δφζεο εθδίδεηαη απφ ηελ Δ ΘΔΘΝ έγγξαθν κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη
ε ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ.

Β15.1

Γηαδηθαζία

πιεξσκήο

ηεο

επηρνξήγεζεο

ζηνπο

Γηθαηνχρνπο-

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΤΜΠΡΑΞΔΙ
1. Ν Γηαρεηξηζηήο ηεο Α.Π. «αλνίγεη» εηδηθφ έληνθν Ρξαπεδηθφ Ινγαξηαζκφ γηα ηελ Ξξάμε,
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ζηελ επσλπκία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, σο Γηθαηνχρνπ ηεο Ξξάμεο.
2. Ν Ρξαπεδηθφο Ινγαξηαζκφο «αλνίγεηαη» ζε Ρξαπεδηθφ Ίδξπκα αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ
Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ επηινγή ηνπ Ρξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην

ηεο

Α.Π.,

θαηφπηλ

δηαπξαγκάηεπζεο

κεηαμχ

ηξηψλ

πξνζθνξψλ

πνπ

ιακβάλνληαη απφ αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ρξαπεδηθά Ηδξχκαηα.
3. Ν Γηαρεηξηζηήο ηεο Α.Π. νξίδεηαη βάζεη ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ πιεξεμνχζηνο
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Α.Π. Ν Γηαρεηξηζηήο:


είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή ηεο επηηαγήο επηρνξήγεζεο απφ ην δεκφζην
ππφινγν ηνπ Φνξέα Σξεκαηνδφηεζεο,



είλαη ν κφλνο Γηθαηνχρνο πξφζβαζεο ζηνλ Ρξαπεδηθφ Ινγαξηαζκφ πνπ έρεη αλνηρηεί
ζηελ επσλπκία ηεο ΑΠ,



ππνρξενχηαη

λα

θαηαζέηεη

ηελ επηρνξήγεζε, ζηνλ εηδηθφ έληνθν Ρξαπεδηθφ

Ινγαξηαζκφ γηα ηελ Ξξάμε, έσο θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο εκέξαο παξαιαβήο
ηεο ,


είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο επηρνξήγεζεο πξνο ηνπο Δηαίξνπο.

4. Ν Γηθαηνχρνο, γηα ηελ είζπξαμε ηεο επηρνξήγεζεο, εθδίδεη ηηκνιφγην επηδφηεζεο.

Β15.2 Μεηαβίβαζε

ηεο επηρνξήγεζεο ζηνπο Δηαίξνπο

ηεο Αλαπηπμηαθήο

χκπξαμεο
1.

Ζ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο πνπ
έρεη αλαιάβεη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο. Ζ Ξξάμε
πινπνηείηαη κε ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ απφ ηνπο Δηαίξνπο ηεο
Αλαπηπμηαθήο

Πχκπξαμεο.

Ζ

θαηαλνκή

ηεο

Ξξάμεο

ζηνπο

Δηαίξνπο

θαη

νη

ρξεκαηνξξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή γίλνληαη ζην πιαίζην κεηαβίβαζεο ηεο
επηρνξήγεζεο ε νπνία έρεη εγθξηζεί ζηελ Δπσλπκία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο.
2.

Κεηαμχ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο θαη ησλ Δηαίξσλ ηεο δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε
παξνρήο ππεξεζηψλ έλαληη αληηπαξνρήο θαζψο θαη ππνρξέσζε ΦΞΑ. Δάλ νη δξάζεηο
ελφο Δηαίξνπ παξάγνπλ εξγαιεία ή απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο
ηνπ Έξγνπ απφ άιινλ Δηαίξν, ηφηε απφ ηελ αλαγθαία ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
θνηλνχ ζθνπνχ δελ πξνθχπηεη ελνρηθή ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο
ππεξεζηψλ έλαληη αληηπαξνρήο θαη ππνρξέσζε ΦΞΑ.

3.

Ζ Αλαπηπμηαθή

Πχκπξαμε

κεηαβηβάδεη

ηελ επηρνξήγεζε

ζηνπο

Δηαίξνπο κέζσ

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ θαζνξίζεη νη Δηαίξνη γηα ην ζθνπφ απηφ ή κε ηελ
έθδνζε

επηηαγψλ

ππέξ

ηνπ

δηθαηνχρνπ

Δηαίξνπ.

Ζ

εληνιή

κεηαβίβαζεο

ηεο

επηρνξήγεζεο ή ε επηηαγή, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο.
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4.

Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο επηρνξήγεζεο απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο εηαίξνπο ζην
Γηαρεηξηζηή δηα ηνπ Ππληνληζηή, ηα αληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πξνο
εμφθιεζε.

5.

Ν Γηαρεηξηζηήο κεηά απφ έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ, ζχκθσλα κε ην ηκήκα ηεο
εγθεθξηκέλεο πξάμεο πνπ αλαινγεί ζηνλ θάζε εηαίξν, θαη ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ,
κεηαβηβάδεη ηα αλαγθαία πνζά ζην δηθαηνχρν εηαίξν κε ηελ έθδνζε απφ απηφλ
ηηκνινγίνπ επηδφηεζεο, βάζεη ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Ππλαιιαγψλ
(ππνπαξάγξαθνο Δ.1. ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012), γηα ηελ είζπξαμε ηεο
επηρνξήγεζεο.

Β16. ΔΛΔΓΥΟ
Γεληθά
Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νξζή εθαξκνγή ηεο Ξξάμεο, ηα
αξκφδηα φξγαλα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα κε ζθνπφ:


Ρε ρξεζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Ξφξσλ,



Ρελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ,



Ρελ νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο
πξάμεο



Ρελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο,



Ρελ πξφιεςε ή ηε δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ,



Ρελ αλάθηεζε ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ κεηά ηε δηαπίζησζε ζρεηηθήο
παξάβαζεο,



Ρελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ.

Δπίπεδν – είδνο ειέγρνπ θαη αξκφδηα φξγαλα
1. Γηνηθεηηθέο θαη Δπηηφπηεο Δπαιεζεχζεηο επί ηεο Ξξάμεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηε Δηδηθή
πεξεζία
2. Δπηζεσξήζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο ή ππφ ηελ επζχλε
ηεο ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ζηνπο (θχξηνπο) Γηθαηνχρνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξάμεσλ,
3. Έιεγρνο ηεο νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Δ.Ξ.
ν νπνίνο δηελεξγείηαη απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ,
4. Έιεγρνη ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Ν έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ θαη ζηελ νξζή
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νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο.
Δπίζεο ειέγρεηαη:
Ζ ελαξκφληζε ηεο δξάζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε



ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΞΑ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Θαλνληζκψλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
απνζηνιή ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ.
Ζ



θαιή

δεκνζηνλνκηθή

δηαρείξηζε,

ε

νπνία

κεηαμχ

άιισλ

πεξηιακβάλεη

ηε

δηθαηνιφγεζε θαη ηε ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ, ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.

Δπαιήζεπζε

απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή

Νηθνλνκία
Αληηθείκελν ησλ επαιεζεχζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 60 (β) ηνπ Θαλνληζκνχ θαη ην άξζξν
13

ηνπ

Δθαξκνζηηθνχ

Θαλνληζκνχ,

είλαη

ε

επηβεβαίσζε

ηεο

παξάδνζεο

ησλ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο
ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλεη ν (θχξηνο) Γηθαηνχρνο γηα ηελ πξάμε, θαζψο θαη ηεο
ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηνπο θνηλνηηθνχο θαη ηνπο εζληθνχο θαλφλεο.
Νη επαιεζεχζεηο δηελεξγνχληαη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί φηη :


νη δαπάλεο είλαη πξαγκαηηθέο θαη δειψλνληαη νξζψο απφ ην δηθαηνχρν,



ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο έρνπλ παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο
πξάμεο,



νη πξάμεηο θαη νη δεισζείζεο δαπάλεο είλαη ζχκθσλεο κε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ
δίθαην.

Δπηπξνζζέησο, κε ηελ επαιήζεπζε δηαζθαιίδεηαη φηη ε δεισζείζα δαπάλε
ρξεκαηνδνηεζεί

απφ

άιια

εζληθά

ή

ρξεκαηνδνηηθά

κέζα

ή

απφ

δελ έρεη

πξνεγνχκελε

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Νη επαιεζεχζεηο δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε θάζε δαπάλε πνπ
δειψλεηαη απφ ην δηθαηνχρν θαη ζε επηηφπηεο επαιεζεχζεηο ηεο πξάμεο.
Ζ Δπηηφπηα Δπαιήζεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ

Γηθαηνχρνπ ή/θαη ζηνλ ηφπν

πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο, εάλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο Ξξάμεο δελ είλαη δπλαηφ λα
επαιεζεπηεί ζηελ έδξα ηνπ Γηθαηνχρνπ.
Ζ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία δηελεξγεί
επαιεζεχζεηο δηνηθεηηθέο ή επηηφπηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ
Λ.3614/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3840/2010 (ΦΔΘ 53/Α’/2010) θαη ζχκθσλα
κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ.
Θαηά

ηε

δηελέξγεηα

επηηφπησλ

επαιεζεχζεσλ
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ηεο

πξάμεο,

ζηελ

πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, αλάινγα κε ην είδνο
θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηεο επηπηψζεηο, ε Δηδηθή πεξεζία
δχλαηαη λα πξνβεί ζε αθχξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο
απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, θαηαρσξψληαο ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην
Ν.Ξ.Π θαη ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο.
Όηαλ

απαηηείηαη,

ελεκεξψλεηαη

ε

αξκφδηα

ππεξεζία

γηα

ηε

ζπλέρηζε

ή

κε

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε αλάθηεζε αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ
πνζψλ δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ζηνλ αξκφδην δηαηάθηε γηα ηε
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπίζεο, εάλ θξηζεί απαξαίηεην ηα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζηα
αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα ή ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο.
Ζ αξκφδηα Δηδηθή πεξεζία, εθφζνλ έρεη ζνβαξέο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε παξαβάζεσλ
εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα έθηαθηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο,
ελεκεξψλεη

ηελ

Αξρή

Ξηζηνπνίεζεο

θαη

φπνπ

απαηηείηαη

δεηά

ηελ

αλαζηνιή

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Δθφζνλ θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε δηαπηζησζεί παξάβαζε Δζληθνχ ή Θνηλνηηθνχ
Γηθαίνπ εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ.

Β17. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ
Νη ππνρξεψζεηο ησλ Γηθαηνχρσλ πξνο ηελ Δ ΘΔΘΝ, πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Λ.
3614/2007, ζηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπο θαη ζηελ κε αξηζκ.14053/ΔΠ 1749 Απφθαζε
ηνπ Ξ.ΝΗ.Ν, φπσο ηζρχνπλ.
Νη

Γηθαηνχρνη

ππνρξενχληαη

ζηελ

ηήξεζε

ησλ

απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ

πνπ

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο, ζην Πχκθσλν Απνδνρήο φξσλ θαη ζην
Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ.
Δηδηθφηεξα, ν Γηθαηνχρνο ζα πξέπεη:
I. Λα ηεξεί ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο θαη ηδίσο
φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ
ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε.
II. Λα ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο Ξξάμεο φπσο απηά ζα
απνηππσζνχλ ζην «Πχκθσλν απνδνρήο φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο».
III. Λα απνζηέιιεη ζηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή
Νηθνλνκία, κεληαία ηα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο πξνφδνπ θαη εμακεληαία

ηα ζηνηρεία

θπζηθήο πξνφδνπ ηεο Ξξάμεο θαη ηoπ πνέξγνπ ηεο.
IV. Λα απνδέρεηαη

ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ

Γηθαηνχρνπ, ηεο Ξξάμεο πνπ

εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη, θαηά
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ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 παξ.

2(δ) ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1828/2006.
V. Λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θαλ.(ΔΘ)
1828/2006.
VI. Λα ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ Ξξάμε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη
φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο ζηηο δεινχκελεο ζηελ Δηδηθή πεξεζία γηα
ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία ζηα Κεληαία Γειηία Γήισζεο
Γαπαλψλ.
VII. Λα ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Ξξάμεο
θαη γηα φζν ρξφλν ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα,
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο Ξξάμεο, ζηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή
Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία, ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ., Αξρή
Ξηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
VIII. Λα απνδέρεηαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη
θνηλνηηθά

ειεγθηηθά

φξγαλα,

θαη

λα

δηεπθνιχλεη

ηνλ

έιεγρν

πξνζθνκίδνληαο

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.
IX. Λα ηεξεί ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Ξξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ
Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία.
X. Λα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν

κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ

εθηέιεζε ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή

ηνπ

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο ηεο Δ ΘΔΘΝ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια
ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο
ησλ πξάμεσλ γηα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2020. Ρν αλσηέξσ δηάζηεκα κπνξεί λα
παξαηείλεηαη είηε ζηελ πεξίπησζε ελδίθσλ δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο
αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
XI. Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηεξνχληαη είηε ζε πξσηφηππε
κνξθή, είηε ζε αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ

είηε επηθπξσκέλα

θσηναληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν ή απφ ην αθξηβέο αληίγξαθν ησλ εγγξάθσλ είηε
ζε απιά θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαζψο θαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηα εγθξηηηθά έγγξαθα δελ κεηαβηβάδνληαη, νχηε εθρσξνχληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
Νη Γηθαηνχρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ θαη λα θαηαζέηνπλ ζηνηρεία θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ βάζεη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΣΗΗΗ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ
Θαλνληζκφ (ΔΘ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006, βάζεη ησλ νδεγηψλ
ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξάμεσλ. Ρα ελ ιφγσ ζηνηρεία αθνξνχλ:
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Πηνλ αξηζκφ σθεινπκέλσλ/θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ



Πε ειηθηαθά δεδνκέλα ησλ σθεινπκέλσλ



Πε δεδνκέλα γηα επάισηεο νκάδεο σθεινπκέλσλ



Πην κνξθσηηθφ επίπεδν σθεινπκέλσλ



Πε Θνηλ.Π.Δπ πνπ ππνζηεξίρζεθαλ

Δπίζεο, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ ηεο
πξάμεο έθζεζε παξαθνινχζεζεο σθεινπκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε ηνπο ζηελ
θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ησλ Θνηλ.Π.Δπ. πνπ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηνπο
ΞΚ.

Β18. ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Όινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ Ξξάμεσλ, ζα
πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, φπσο ζεζπίδνληαη ζηνλ
Θαλνληζκφ (ΔΘ) 1828/2006, φπσο ηζρχεη, θαη θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Νη θνξείο απηνί
απνηεινχλ νπζηαζηηθνχο ζπληειεζηέο δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο ζηα θνηλά-ζηφρν πνπ
απεπζχλνληαη θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε πξφζθνξν κέζν
επηθνηλσλίαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε δηάρπζε ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ,
ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε άηνκα κε αλαπεξία.
Δηδηθφηεξα:
Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΑΝΑΓ ή ε ΔΤ ΚΔΚΟ εμαζθαιίδεη ηελ επξχηεξε δπλαηή
δηάδνζε ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πξνο πινπνίεζε ελέξγεηεο πξνο ηνπο δπλεηηθνχο
δηθαηνχρνπο θαη ηνπο πνιίηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δ ΘΔΘΝ:
α.

επηκειείηαη ψζηε νη πξνζθιήζεηο/πξνθεξχμεηο πνπ εθδίδνληαη λα πεξηιακβάλνπλ φια
ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ζην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1828/2006 φπσο
ηζρχεη.

β.

κεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζθιήζεσλ/πξνθεξχμεσλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηα
πιαίζηα ηνπ ΔΞ, ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.espa.gr αληίζηνηρα.

γ.

δεκνζηνπνηεί ηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ
Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ελέξγεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ,
ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηνπ θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.espa.gr.

δ.

ελεκεξψλεη ηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο γηα ηε κε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ/σθεινπκέλσλ ζηηο δξάζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ,
θαη επηκειείηαη ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηάηαμεο απηήο.

ε.

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο, ελεκεξψλεη κε ηα
θαηάιιεια κέζα ηηο επηρεηξήζεηο - δηθαηνχρνπο ηεο ελίζρπζεο γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο
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λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πιεξνθφξεζεο θαη

δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη

ν

Θαλνληζκφο (ΔΘ) 1828/2006, φπσο θαη ηζρχεη.
ζη.

δηαζέηεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο ηελ επηθνηλσληαθή ηαπηφηεηα ηνπ ΔΞ/ΔΘΡ, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα θαηά ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ
πνιηηψλ.

Νη Γηθαηνχρνη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εμαζθαιίδνπλ φηη φζνη ζπκκεηέρνπλ
ζε απηέο είλαη ελήκεξνη, φηη νη ελ ιφγσ δξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ θαη
πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ ν Γηθαηνχρνο (θαη νη Δηαίξνη):
α.

νθείινπλ ζε θάζε έγγξαθν πνπ εθδίδνπλ, λα αλαγξάθνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν (footer)
ηελ

επηθνηλσληαθή

ηαπηφηεηα

ηνπ

ΔΘΡ,

φπσο

απηή

δηαηίζεηαη

ζην

site

www.esfhellas.gr θαη απνζηέιιεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ζ επηθνηλσληαθή
ηαπηφηεηα πεξηέρεη ηελ επξσπατθή ζεκαία κε αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην κήλπκα θαη ην ινγφηππν ηνπ νηθείνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ην ινγφηππν ηνπ ΔΠΞΑ κε αλαθνξά ζην Δπξσπατθφ
Θνηλσληθφ Ρακείν.
β.

επηκειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή ηελ Δ ΘΔΘΝ, ηξφπνπο
γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο ησλ
ζπκκεηερφλησλ/σθεινπκέλσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε
δηαθάλεηα θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ
αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο, αληί ηνπ νλφκαηνο εθάζηνπ
σθεινπκέλνπ.

γ

Δπηπιένλ, δξάζεηο Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ ν Γηθαηνχρνο
(θαη νη Δηαίξνη), ζα εμεηδηθεχνληαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξάμεο ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ ΔΘΔΘΝ.

δ.

Όινη νη θνξείο, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ
πινπνηνχλ, σο πξνο ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνπο αληηθείκελν.

Β19. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, θαη άιιεο
δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη
Θνηλσληθή Νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα:
Θέκα

Αξκφδην πξφζσπν

Σειέθσλν

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή
Ρερληθψλ Γειηίσλ θαη
ρνξήγεζε θσδηθψλ ΝΞΠ
Νδεγίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ Γηαθξαηηθφηεηα

Ρζάιεο Κηράιεο
Θαξαγεσξγίνπ Όιγα

210 5271319
210 5271350

Ηιεθηξνληθφ
Σαρπδξνκείν
mihatsal@mou.gr
okarageorgiou@mou.gr

Πηάηθνπ Θηθή
Βνξιφνπ Αληψλεο
Αιεμάθεο Γξεγφξεο
Ξιαηή Ζιηάλα

210
210
210
210

kstaikou@mou.gr
avorloou@mou.gr
galexakis@mou.gr
iplati@mou.gr

Νδεγίεο ζχληαμεο Ξ/ – TΓΞΞ
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5271318
5271316
5271017
5271317

Νδεγίεο δεηθηψλ
θαη ππνβνιήο αηηήζεσλ

Αζαλαζνπνχινπ Αζελά
Θνληαξάηνπ Λαηάζα

210 5271302
210 5271361

aathanasopoulou@mou.gr
nkontaratou@mou.gr

Ρν ηεχρνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απηήο, είλαη
δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ
Θνηλσληθή

Νηθνλνκία

www.keko.gr

θαζψο

θαη

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

http://www.espa.gr
Ξεξαηηέξσ

πιεξνθνξίεο

γηα

ην

Δπηρεηξεζηαθφ

Ξξφγξακκα

«Αλάπηπμε

Αλζξψπηλνπ

Γπλακηθνχ» βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.epanad.gov.gr.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
& ΠΡΟΝΟΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ
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πλεκκέλα:
 Ρελ κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΠ1749/27-03-2008 (ΦΔΘ 540/Β/2008) πνπξγηθή
Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
 πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ. πξση. 3653/ΔΘ 114/26-1-2012 (ΦΔΘ 312/Β/14-22012) ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο
«Οπζκίζεηο εθαξκνγήο ηεο θαη’ απνθνπή δήισζεο εκκέζσλ δαπαλψλ ζε πξάμεηο
επηρνξεγήζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπ ΔΘΡ θαη ην ΔΡΞΑ ζχκθσλα κε ηα άξζξα
11(3)β) ηνπ Θαλ. 1081/2006 θαη 7(4) ηνπ Θαλ. 1080/2006»
 Λφκνο
4019/2011
(ΦΔΘ
216/Α)
«Θνηλσληθή
Νηθνλνκία
θαη
Θνηλσληθή
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
 Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο – Πρέδην Γξάζεο
 Ζιεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή Excel «Ξξνυπνινγηζκφο Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο»
 Ρερληθφ Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο ΔΘΡ θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο
 πφδεηγκα Ππκθψλνπ Απνδνρήο Όξσλ Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεο
 πφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεο
 Θξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ
 πφδεηγκα Ππκθψλνπ Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο
 Έληππν εθπιήξσζεο απαηηήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο
 Νδεγφο γηα δηθαηνχρνπο
 Πηξαηεγηθφ Πρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Κνηλνπνίεζε:
Δηδηθή πεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ»,
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δ.Θ.Ρ., Θνξαή 4, 105 64
Αζήλα
Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ, Λίθεο 5-7, 101 80 Αζήλα

Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
1.
2.
3.
4.
5.

Γξαθείν πνπξγνχ
Γξαθείν θππνπξγνχ
Γξαθείν Γ. Γ. Γ. Θ. & Α.Ξ.
Γ21: φιεο νη Κνλάδεο
Γ21: Θ.Φ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΡΑΔΩΝ

1. ΓΙΚΣΤΩΗ (320)
Ζ θαηεγνξία Γξάζεο 320 πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθξηηέο Γξάζεηο: «Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
Γηθηχσζε Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο», «Γηθηχσζε ΘνηλΠΔπ» θαη «Γηαθξαηηθφηεηα».
1.Α Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Γηθηχσζε Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο
Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο θπζηθήο θαη ειεθηξνληθήο δηθηχσζεο αθελφο κεηαμχ ησλ
εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο θαη άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα απνηειέζνπλ ηα κέιε ελφο
επξχηεξνπ

Γηθηχνπ

γηα

ηελ

επηηπρία

ηνπ

εγρεηξήκαηνο

αλάπηπμεο

ηεο

Θνηλσληθήο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. Έηζη, νη δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο 320 πνπ αθνξνχλ
ηελ «Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Γηθηχσζε Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο» αλαπηχζζνληαη ζε δχν
επίπεδα:


Γηθηχσζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο. Πηφρνο ηεο
δηθηχσζεο είλαη ε δεκηνπξγία ζπζηεκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ εηαίξσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ Κεραληζκφ πνζηήξημεο θαη
εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο Ξεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, ε αδηάιεηπηε παξνπζία θαη
ιεηηνπξγία ηνπ Κεραληζκνχ ζε θάζε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη ν αξηηφηεξνο
ζπληνληζκφο ησλ νξγαληζκψλ–θνξέσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο, έηζη ψζηε ε
Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε λα ιεηηνπξγεί σο έλαο πξαγκαηηθφο one stop shop
νξγαληζκφο

ηφζν

ππνζηήξημεο

Δπηρεηξήζεσλ, φζν θαη

ηεο

δεκηνπξγίαο

Θνηλσληθψλ

Ππλεηαηξηζηηθψλ

δηάρπζεο ηεο ηδέαο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ δηθηχσζεο πνπ ζα επηιεγνχλ πξέπεη
λα είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ σο δίθηπν, ε
ζπλερήο, άξηηα θαη νκνηφκνξθε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ζε
φιε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ
δεηεκάησλ κε ηξφπν νκνηνγελή θαη κε ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ,
αλαθέξνληαη

πιηθψλ
ε

κέζσλ

δεκηνπξγία

θαη

ππνδνκψλ.

Ηζηνζειίδαο,

Ωο

ζρεηηθέο

Portal,

ε

δξάζεηο

ελδεηθηηθά

δηεμαγσγή

ζεκαηηθψλ

ζπλαληήζεσλ θαη εξγαζηεξίσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θιπ.



Γηθηχσζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη άιισλ
ηνπηθψλ θνξέσλ. Πηφρνο ηεο δηθηχσζεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε ζπζηξάηεπζε
ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ θνξέσλ εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο, νχησο ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κία θξίζηκε κάδα θνξέσλ πνπ λα δεκηνπξγεί
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ερέγγπα γηα καθξφπλνε αλάπηπμε ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο
γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο αλαθνξάο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ νηθνζπζηήκαηνο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο,
είλαη απαξαίηεηε ε εκπινθή θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ,
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ θνξέσλ, θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, επαγγεικαηηψλ, ελψζεσλ
εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, επηκειεηεξίσλ, θνξέσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θιπ. Δπηδησθφκελνο ζηφρνο ηεο
επηρεηξνχκελεο δηθηχσζεο ε δεκηνπξγία ηνπηθψλ ζπκκαρηψλ θαη θπξίσο ε ζχλαςε
Ρνπηθψλ Νηθνλνκηθψλ Ππκθσληψλ πξνψζεζεο ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Πεκαληηθή, επίζεο, δξάζε θξίλεηαη ε δεκηνπξγία κφληκσλ θφξνπκ δηαιφγνπ γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηε ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Πε θάζε πεξίπησζε, κέζσ ηεο επηρεηξνχκελεο δηθηχσζεο
θαη ηε ιεηηνπξγίαο κφληκσλ fora κε ηε κνξθή δηθηχσζεο θνξέσλ θαη stakeholders
θαη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ θαη παξαδνηέσλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη :
•

δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε φια ηα επίπεδα,

•

ππνζηήξημε

ησλ

θνηλσληθψλ

επηρεηξήζεσλ

θαη

δεκηνπξγία

δεζκψλ

ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο, ππνζηεξηθηέο ηνπ
ζεζκνχ, δπλεηηθνχο απνδέθηεο ππεξεζηψλ ησλ ΘνηλΠΔπ,
•

δεκηνπξγία

ησλ

πξνυπνζέζεσλ

γηα

ηελ

αλάπηπμε

ζπκθσληψλ

ζηελ

θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο,
•

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ έληαμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ
έληαμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο βαζηθνχ ππιψλα πνιηηηθνχ θαη
αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο.

1.Β Γηθηχσζε ΚνηλΔπ
Πηφρνο ηεο δηθηχσζεο ε δεκηνπξγία δηαξθνχο δηθηχνπ κεηαμχ ΘνηλΠΔπ, πνπ σο λέα κνξθή
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο έρνπλ έληνλε αλάγθε ηφζν κηαο ζπζηεκαηηθήο κεηαμχ
ηνπο ζπλνκηιίαο γηα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη θνηλά πξνβιήκαηα, φζν θαη
δνκεκέλσλ, ζηελψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Δπίζεο, ε δξάζε κπνξεί λα αθνξά
δηθηχσζε κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ, κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη αθαδεκατθψλ
/ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ πξνψζεζεο
θαη πξνβνιήο πξντφλησλ, κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ ζε
πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζπκκεηέρνληαο θαη νξγαλψλνληαο ζρεηηθέο
εθδειψζεηο.
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1.Γ Γηαθξαηηθφηεηα
Νη εηαίξνη ηεο ππνςήθηαο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο ζα αλαδεηήζνπλ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο
δηαθξαηηθνχο εηαίξνπο γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ

Κεραληζκνχ.

Απαηηείηαη

ε

ζχλαςε

δηαθξαηηθήο

ζπλεξγαζίαο

κε

θνξέα/θνξείο απφ έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο
Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηε βάζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ζ Γηαθξαηηθή Ππλεξγαζία πνπ ζα ζπλαθζεί ζα
πινπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο, εθφζνλ απηή επηιεγεί
πξνο ρξεκαηνδφηεζε.
Δλδεηθηηθά, ζην πιαίζην ηεο Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο ηνπ ππνςήθηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ
Κεραληζκνχ κε θνξείο απφ άιια θξάηε ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζα πινπνηεζνχλ
νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:


Ξαξνρή

ηερλνγλσζίαο

θαη

γλσζηνπνίεζε

ζηνλ

Ξεξηθεξεηαθφ

Κεραληζκφ

θαιψλ

πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε άιια θξάηε θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν
ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο.


Κεηαθνξά

θαη

πξνζαξκνγή

επηηπρεκέλσλ

νδεγηψλ,

κεζνδνινγηψλ,

εξγαιείσλ,

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ παθέησλ ζε ζρέζε κε:


ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ
πνζηήξημεο ησλ Θνηλ.Π.Eπ.,



ηε δεκηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ,



ην

ζχζηεκα

δηαρείξηζεο

πνηφηεηαο

(EFQM)

ησλ

Ξεξηθεξεηαθψλ

Κεραληζκψλ

πνζηήξημεο θαη ησλ Θνηλ.Π.Eπ.,


ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο Θνηλσληθήο Δπηζηξνθήο ηεο Δπέλδπζεο ησλ Θνηλ.Π.Eπ. θαη
ηνλ Θνηλσληθφ Απνινγηζκφ ησλ Θνηλ.Π.Δπ.,



ηε

ζπκβνπιεπηηθή

ζπκβνχινπο

γηα

ηελ

Θνηλσληθήο

Θνηλσληθή

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

φζν

θαη

ηφζν

πξνο

ηνπο

ζηνπο

Θνηλσληθνχο

θαη

θνηλσληθήο

Δπηρεηξεκαηίεο,


ηελ

εθπαίδεπζε

ζε

ζέκαηα

θνηλσληθήο

νηθνλνκίαο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ζπκβνχισλ Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ
Θνηλσληθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ,


ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ησλ Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ηε δηθηχσζε ησλ
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ κε ηδησηηθέο
εηαηξείεο, θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
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ηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ απφ ηδξχκαηα, επελδπηέο, ηδησηηθέο εηαηξείεο θ.ι.π.
(fund-raising) ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.



ινπνίεζε θνηλψλ πξντφλησλ ζηα πξνθείκελα ελδεηθηηθά ζεκαηηθά πεδία ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο δηαθξαηηθνχο εηαίξνπο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη φηαλ απνδεηθλχεηαη
φηη απηά έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο
Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ.



Ξαξνρή

ηερλνγλσζίαο

ζε

θνηλσληθνχο

επηρεηξεκαηίεο

θαη

γλσζηνπνίεζε

θαιψλ

πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε άιια θξάηε θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία
ΘνηλΠΔπ

κέζσ

ηεο

παξνρήο

νξγαλσκέλεο

κάζεζεο

θαη

ζπκβνπιεπηηθήο

απφ

εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ
Διιάδα
πνζηήξημε ηεο δηακνλήο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ δηαθξαηηθνχ
εηαίξνπ κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο νξγαλσκέλεο κάζεζεο,
απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, γλσξηκίαο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνηλσληθήο
επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαδηθαζίεο, φπσο εθείλεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην
ηεο δξάζεο «πνζηήξημε θαηά ηε θάζε πξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο Θνηλ.Π.Δπ. (prestartup)».

2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΝΗΜΔΡΩΗ – ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ (327)
Νη

ελέξγεηεο

πνπ

ζα

πξαγκαηνπνηεζνχλ

ζηα

πιαίζηα

ηεο

Γξάζεο

«Γεκνζηφηεηα

–

Δπαηζζεηνπνίεζε» θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη πινπνίεζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ
επηηπρία θάζε Ξξάμεο, θαζψο ζα

ζπκβάιινπλ ηφζν ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ Έξγνπ ησλ

Ξεξηθεξεηαθψλ Κεραληζκψλ πνζηήξημεο, φζν θαη ζηε δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο

θαη

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

ζε

πεξηθεξεηαθφ

επίπεδν.

Ξαξά

ην

γεγνλφο

φηη

ε

«Γεκνζηφηεηα – Δπαηζζεηνπνίεζε» απνηειεί εληαία δξάζε ζηα πιαίζηα θάζε Ξξάμεο ελ ηνχηνηο ζα
πξέπεη λα γίλεη ε εμήο ελλνηνινγηθή δηάθξηζε:


Ζ δεκνζηφηεηα αθνξά ηελ πξνβνιή ησλ «Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο ηεο
αλάπηπμεο

θαη

πξνψζεζεο

ησλ

Κνηλσληθψλ

πλεηαηξηζηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ

(Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» θαη ηελ
ελεκέξσζε - πιεξνθφξεζε ησλ ελ δπλάκεη σθεινπκέλσλ, εμαζθαιίδνληαο ηε δηαθάλεηα θαη
ηε λνκηκφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ.


Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ, ψζηε
αθελφο λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ φινη εθείλνη νη ηνπηθνί θνξείο πνπ κπνξνχλ
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λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε Θνηλσληθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
επξχηεξα πξσηνβνπιηψλ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, δειαδή ππάξρνπζεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο,
νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο, θνξείο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, επαγγεικαηίεο, ελψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, επηκειεηήξηα, θνξείο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, επαγγεικαηηθνί θαη
εξγνδνηηθνί θνξείο, θιπ., ε ηνπηθή θνηλσλία, ελ γέλεη, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη αθεηέξνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ελ δπλάκεη
σθεινχκελνη πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θάλνληαο ρξήζε ησλ επθαηξηψλ ηνπ έξγνπ
ηνπ θαζελφο εθάζηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ πνζηήξημεο.
Γεληθνί ζηφρνη ησλ Δλεξγεηψλ Γεκνζηφηεηαο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο είλαη:


Ζ ελεκέξσζε ησλ ελ δπλάκεη ελδηαθεξνκέλσλ / σθεινπκέλσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε
κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή σθεινπκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ νκάδεο πνπ
βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ή απεηινχληαη απφ απηφλ θαη βαζηθφ αίηην απηήο ηεο
θαηάζηαζεο είλαη ε αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζήο ηνπο (εμαηηίαο πρ. ρακεινχ
κνξθσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ θιπ)



Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ε πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηνπο βαζηθνχο

άμνλεο

δξάζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ


Ζ δηεπθφιπλζε ηεο απνδνρήο θαη ππνζηήξημήο ηνπ



Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζρεηηθά κε
ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
θαζψο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο ζην Ξξφγξακκα.



Ζ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.



Ζ

επίηεπμε

ηεο

κεγαιχηεξεο

δπλαηήο

ζπλέξγεηαο

ησλ

δξάζεσλ

δεκνζηφηεηαο

θαη

επαηζζεηνπνίεζεο.


Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε Πρεδίνπ.

Πε εηδηθφηεξν επίπεδν ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δεκνζηφηεηαο ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα
πεξηιακβάλεη:


ηνπο ζηφρνπο θαη ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ



ηε ζηξαηεγηθή θαη ηα κέηξα δεκνζηφηεηαο πνπ ζα πινπνηεζνχλ



ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ



ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο – εηαίξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ

Ρα επηθνηλσληαθά εξγαιεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ
δεκνζηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο είλαη ελδεηθηηθά:


Έληππν πιηθφ (έθδνζε Νδεγψλ, δεκνζηεχζεηο ζε εθεκεξίδεο, θπιιάδηα, επηζηνιέο θιπ)



Δπηθνηλσλία θαη δεκφζηεο ζρέζεηο κέζσ ησλ ΚΚΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θιπ)
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Δθδειψζεηο ( εκεξίδεο, εθζέζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, θηλεηέο κνλάδεο ελεκέξσζεο
θιπ )



Ζιεθηξνληθφ πιηθφ ( DVD, βίληεν, ηζηνζειίδα, δηθηπαθή πχιε θιπ)



Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηηο ελέξγεηεο
δηάρπζεο ηεο ηδέαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαη επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα πεξί ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηειερψλ θνξέσλ εθηφο
ΑΠ.
νη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζθνπφ έρνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ
Γηθαηνχρν ζηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο «Γεκνζηφηεηα – Δπαηζζεηνπνίεζε». Κε γλψκνλα ηηο
αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα θάλεη επηινγή
θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπο φπσο θξίλεη θαιχηεξα.
Γηα

λα

είλαη

απνηειεζκαηηθφηεξεο

νη

δξάζεηο

ελεκέξσζεο,

πιεξνθφξεζεο

θαη

επαηζζεηνπνίεζεο ζπζηήλεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ εθάζηνηε νκάδα
ζηφρν θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε θιαδηθφ επίπεδν αλά πεξίπησζε. Ξξνηείλεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη εχζηνρα σο βάζε ησλ δξάζεσλ νη ππάξρνπζεο δνκέο επηθνηλσλίαο ησλ
νκάδσλ ζηφρνπ (π.ρ. εθεκεξίδεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο, έληππα θιαδηθψλ
θνξέσλ, ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, θιπ.) νη νπνίεο είλαη γλψξηκεο θαη έρνπλ θαηαζηεί έγθπξεο
ζηε ζπλείδεζε ησλ νκάδσλ απηψλ.
Ξαξάιιεια, ελζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη νη λεσηεξηζηηθέο θαη θαηλνηφκεο
ελέξγεηεο

δεκνζηφηεηαο

δεκνζηνπνίεζε

κίαο

θαη

επαηζζεηνπνίεζεο

νινθιεξσκέλεο

πνπ

παξέκβαζεο

ε

θξίλνληαη
νπνία

απαξαίηεηεο

επηρεηξεί

λα

γηα

ηε

αλαηξέςεη

ζηεξεφηππα θαη λα θαηαπνιεκήζεη δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο.

3. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΑΞΗ (348)
Πην πιαίζην απηήο ηεο θαηεγνξίαο δξάζεο εληάζζνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ην
ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ην Ππληνληζηή Δηαίξν. Ζ δξάζε απηή είλαη
ππνρξεσηηθή.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ – ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (351)
Νη δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο «351 Ππκβνπιεπηηθή – πνζηήξημε», απνηεινχλ ηνλ ππξήλα
ησλ δξάζεσλ θάζε Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ. Αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο α) πιεξνθφξεζεοζπκβνπιεπηηθήο-ππνζηήξημεο, β) ππνζηήξημεο θαηά ηε θάζε πξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο
εθθίλεζεο Θνηλ.Π.Δπ. (prestart-up) θαη γ) ππνζηήξημεο θαηά ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ΘνηλΠΔπ (start–up) κε ππεξεζίεο ηχπνπ ζεξκνθνηηίδαο (θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο).
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1) Γξάζε «Πιεξνθφξεζε-ζπκβνπιεπηηθή-ππνζηήξημε»
Πηε δξάζε απηή πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή παθέηνπ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη
ππνζηήξημεο απφ ζπκβνπιεπηηθέο δνκέο, κε θαηάιιειε ζηειέρσζε αλά πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα, ζε αξηζκφ ελ δπλάκεη σθεινχκελσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ
σθεινχκελσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ΞΚ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξ. Β3 ηεο
παξνχζαο.
Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν
ε δπζρέξεηα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο
επάισηεο

θνηλσληθά

νκάδεο

δπζρεξαίλνληαη

απφ

ηελ

απνπζία

εμεηδηθεπκέλσλ

ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ, θαηάιιεισλ λα παξέρνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζε πξνζσπηθφ
επίπεδν, λα ελδπλακψλνπλ ηνπο ππνςεθίνπο, λα αλαβαζκίδνπλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα
ηνπο, λα κεηξηάδνπλ πξνθαηαιήςεηο ή αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν θαη ελ
γέλεη

λα

παξέρνπλ

νινθιεξσκέλε

ππνζηήξημε

κε

απψηεξν

ζθνπφ

ηελ

έλαξμε

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Πηελ πεξίπησζε, δε, ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παληειή έιιεηςε ζρεηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ παξνρήο
εμαηνκηθεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ελ δπλάκεη θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο.
Πηφρνο, ινηπφλ, ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη ε παξνρή νινθιεξσκέλεο εμαηνκηθεπκέλεο
πξνζέγγηζεο πνπ ελδεηθηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:

1. Γξάζεηο εληνπηζκνχ, πξνζέγγηζεο, ελεκέξσζεο θαζψο θαη ελεξγνπνίεζεο ελ
δπλάκεη θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ
2. Ξιεξνθφξεζε, ππνζηήξημε, coaching θαη mentoring γηα δεκηνπξγία θαη
αλάπηπμε ΘνηλΠΔπ
3. Ινηπέο Γξάζεηο Ππκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο (π.ρ λνκηθή, ςπρνινγηθή, ινγηζηηθή
ζπκβνπιεπηηθή θιπ).
4. Δπαγγεικαηηθή Ππκβνπιεπηηθή.
Κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ζπλεδξηψλ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο επαγγεικαηηθήο
νξγάλσζε

ζεκαηηθψλ

εξγαζηεξίσλ

νξηδφληηνπ

ραξαθηήξα

αλάινγα

ζπκβνπιεπηηθήο (π.ρ
κε

ηηο

αλάγθεο

ησλ

σθεινπκέλσλ) επηδηψθεηαη λα εληνπηζζνχλ ηα ηππηθά/άηππα πξνζφληα θαη νη καζεζηαθέο αλάγθεο
πξνο θάιπςε ηνπ σθεινπκέλνπ, λα ζρεκαηηζηνχλ θαηαξρήλ νκάδεο ππνςεθίσλ θνηλσληθψλ
επηρεηξεκαηηψλ (πξνθεηκέλνπ ζπλεξγαδφκελνη λα επηρεηξήζνπλ ζηε ζπλέρεηα), λα επηηεπρζεί ε
ελδπλάκσζε,

εκςχρσζε

θαη

ε

πξψηε

γλσξηκία

κέζσ

επηκνξθσηηθψλ

ζεκηλαξίσλ

ησλ

σθεινπκέλσλ κε ην πεξηερφκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δλ ηέιεη, ε «Δπαγγεικαηηθή Ππκβνπιεπηηθή» ζα θαηαιήγεη ζε πξνεηνηκαζία
θαη πξνψζεζε εθείλσλ, φζνη θξίλνληαη ηθαλνί γηα λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην πνπ αθνξά
ηελ ελεξγνπνίεζε γηα ηε ζχζηαζε ΘνηλΠΔπ.
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Πε θάζε πεξίπησζε θαηά κέζν φξν ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ ζε αξηζκφ ελ δπλάκεη
σθεινχκελσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ σθεινχκελσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
θαζέλα ΞΚ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξ. Β3 ηεο παξνχζαο επηά αηνκηθέο ζπλεδξίεο
ζπκβνπιεπηηθήο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, παξνρήο ινγηζηηθψλ, θνξνινγηθψλ,
λνκηθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ αλά άηνκν, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ αθνξνχλ
ζε ζπλεδξίεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηάξθεηαο 45’ ε θαζεκία.

2) Γξάζε «Τπνζηήξημε θαηά ηε θάζε πξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο
Κνηλ..Δπ. (prestart-up)»
Ζ ππνζηήξημε ζηε θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (λνκηθή,
επηρεηξεκαηηθή, θνξνηερληθή θιπ) πνπ παξέρεηαη κε ζηφρν:
4) ηε δεκηνπξγία λέσλ ΘνηλΠΔπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Γεληθφ Κεηξψν Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο
5) ηελ

εθπφλεζε

επηρεηξεκαηηθψλ

ζρεδίσλ

γηα

λενζπζηαζείζεο

Θνηλ.Π.Δπ.

(ζπληάζζνληαη κε βάζε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Δ.. ΘΔΘΝ)
6) ηε

δηεθπεξαίσζε

δηαδηθαζηψλ

γηα

ηελ

ππαγσγή

ΘνηλΠΔπ

ζε

πξνγξάκκαηα

ρξεκαηνδφηεζεο.

Ξην ζπγθεθξηκέλα, εμεηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία θαη ηηο
κεζνδνινγίεο γηα ην θνηλσληθφ επηρεηξείλ πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηνλ Θεληξηθφ Κεραληζκφ θαη ηελ
Δ ΘΔΘΝ παξέρνπλ ππεξεζίεο, σο αθνινχζσο:
α)

Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θάζε είδνπο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο θαη

ινηπψλ

απαηηνχκελσλ

δηθαηνινγεηηθψλ

ζην

Γεληθφ

Κεηξψν

Θνηλσληθήο

Νηθνλνκίαο

(ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ, έλαξμε επηηεδεχκαηνο θιπ)
β) Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (κε βάζε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Δ.. ΘΔΘΝ)
γ) πνβνιή

θαθέινπ/αίηεζεο

ρξεκαηνδφηεζεο

ΘνηλΠΔπ

ζε

ζρεηηθά

πξνγξάκκαηα

ρξεκαηνδφηεζεο /Γηεξεχλεζε γηα δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
θαη επθαηξηψλ αλάπηπμεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

3) Γξάζε «Τπνζηήξημε θαηά ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚνηλΔπ (start – up) κε
ππεξεζίεο ηχπνπ «ζεξκνθνηηίδαο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο»
Θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΘνηλΠΔπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ζεξκνθνηηίδαο ζε
ππάξρνπζεο ή/θαη λενζπζηαζείζεο θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε (Pre Start-Up) θνηλσληθέο
επηρεηξήζεηο κέζσ κνλίκσλ ή/θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.

70

Νη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ

ηελ αλάπηπμε ησλ λενζπζηαζεηζψλ ΘνηλΠΔπ θαη κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά:


ππεξεζίεο

δηθηχσζεο

(πρ

κεηαμχ

θνηλσληθψλ

επηρεηξήζεσλ/clustering,

κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ, κεηαμχ ΘνηλΠΔπ θαη ηνπηθψλ
αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ θιπ),


ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο
Θνηλ.Π.Eπ.,



ππεξεζίεο αλάπηπμεο πειαηνινγίνπ,



ππεξεζίεο ζχληαμεο marketing plan θαη ζρεδίνπ πξνψζεζεο πσιήζεσλ
(promotion plans), ζρεδηαζκφ ινγνηχπσλ



ππεξεζίεο

θαηνρχξσζεο

δηπιψκαηνο

επξεζηηερλίαο,

ζρεδίαζεο

λέσλ

πξντφλησλ,


ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη απφθηεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο



ππεξεζίεο λνκηθήο ππνζηήξημεο



ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη
ζπκκεηνρήο

ζε

δεκφζηνπο

δηαγσληζκνχο,

θαζψο

θαη

πξφζβαζεο

ζε

δηαθνξεηηθέο /ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο,


ππεξεζίεο

πηνζέηεζεο

ή

επαλάιεςεο

επηηπρεκέλσλ

επηρεηξεκαηηθψλ

κνληέισλ κέζσ mentoring θαη coaching

Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη Θεξκνθνηηίδεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνζηεξίδνληαη κε
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πρ. ηειεθσληθνχ θέληξνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαηά ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ/θαηαζηεκάησλ.

5. ΓΟΜΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (ΘΔΡΜΟΚΟΙΣΙΓΑ) (353)
Γξάζε «δεκηνπξγία Θεξκνθνηηίδαο»
Ν εθάζηνηε Ξεξηθεξεηαθφο Κεραληζκφο ππνρξενχηαη λα δεκηνπξγήζεη ζε θεληξηθφ θαη
εχθνια πξνζβάζηκν ρψξν Θεξκνθνηηίδα θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (social
business incubator) ζε θάζε Ξεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο, φπσο θνηλή
επηρεηξεκαηηθή έδξα, ή / θαη θνηλή δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε, εμεηδηθεπκέλεο
ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, φπσο λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, ζπκβνπιεπηηθή
marketing θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ θιπ αλάινγα κε ηε δήηεζε.
Ωο Θεξκνθνηηίδα θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ νξίδνπκε «έλαλ νξγαληζκφ πνπ ζηφρν έρεη ηελ
ππνζηήξημε ππαξρνπζψλ ή /θαη λέσλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε
πξννπηηθέο γξήγνξεο αλάπηπμεο, πνπ ζπζηεγάδεη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ππαξρνπζψλ
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ή/θαη λενζπζηαζεηζψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ παξέρνληαο θνηλή επηρεηξεκαηηθή έδξα ζε
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο γηα ην πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή/θαη
παξέρνληαο ζε εθείλεο, επηρεηξεκαηηθή, δηνηθεηηθή, λνκηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε ή
κέξνο απηψλ θιπ ηεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη:


κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ



κείσζε ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο



δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ



αλαγλσξηζηκφηεηα θαη επηζθεςηκφηεηα ησλ λέσλ ΘνηλΠΔπ



αλάπηπμε ζπλεξγηψλ

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά δαπάλεο ηχπνπ ΔΡΞΑ θαη εηδηθφηεξα:
Δμνπιηζκφο: Ζ δαπάλε αγνξάο εμνπιηζκνχ γηα ηελ ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφ εγθαηάζηαζεο
είλαη επηιέμηκε.
Ζ δαπάλε ζπληήξεζεο/επηζθεπήο εμνπιηζκνχ είλαη κε επηιέμηκε εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα
δαπάλε ζπλήζνπο ζπληήξεζεο κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη
δηθαηνινγείηαη απφ ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν. Ζ
δαπάλε αγνξάο κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ δελ είλαη επηιέμηκε.
Γαπάλεο δηακφξθσζεο ρψξσλ: Νη δαπάλεο δηακφξθσζεο ρψξσλ ηεο Θεξκνθνηηίδαο είλαη
επηιέμηκεο. Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηζρχεη ηφζν γηα ηηο Θεξκνθνηηίδεο πνπ ζα
ζηεγαζηνχλ ζε ηδηφθηεηα θηίξηα φζν θαη γηα απηέο πνπ ζα ζηεγαζηνχλ ζε αθίλεηα ηξίησλ.
Αληαιιαθηηθά

σο πάγηνο εμνπιηζκφο:

Νη

δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη

επηιέμηκεο εθφζνλ, απηά είλαη παξειθφκελα ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
πξνκεζεχεηαη, απνηεινχλ δειαδή αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο θαη δελ
ππεξβαίλνπλ, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί μερσξηζηφ ππνέξγν θαη δχλαηαη λα αλέιζεη ζην 5% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.
Ζ δξάζε θαη νη επηκέξνπο εξγαζίεο αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ηεο Θεξκνθνηηίδαο απηήο
θαζαπηήο, ε δηακφξθσζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί πξνδηαγξαθέο αλά ΘνηλΠΔπ,
σο εμήο:
10

m2

γξαθείν,

ππνινγηζηήο,

δηαδίθηπν,

δπλαηφηεηα

ηειεδηάζθεςεο,
2

ηειέθσλν

ζπλδεδεκέλν κε ηει. θέληξν, αίζνπζα ζπζθέςεσλ (ηνπιάρηζηνλ 30 m αλά 10 ΘνηλΠΔπ).
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