Στρατηγικό Σχέδιο
για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας
Η Κ.Ο. επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα
μας ένα σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας σε πολλά πεδία
πολιτικής, καθώς μπορεί
να συνδυάσει, μεταξύ άλλων, την κερδοφορία με την
αλληλεγγύη, την δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.

Άξονας δράσης 1. Υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας
Δημιουργία ενός Μηχανισμού Υποστήριξης – Τι δράσεις έχει


Παρέχει επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη στην ΕΥ ΚΕΚΟ
και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας



παρέχει συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη στις
Περιφερειακές Δομές Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. παρέχοντας τους τα
κατάλληλα εργαλεία, μεθοδολογίες, εκπαιδευτικά πακέτα



υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα στελέχη των
Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. και των άλλων
φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας

Εθνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Οικονομία
και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
θα αναλάβει το ρόλο της συστηματικής παρακολούθησης και
εκτίμησης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα με τη συμμετοχή
επιστημονικών και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων

Περιφερειακοί Μηχανισμοί για την υποστήριξη
των Κοιν.Σ.Eπ. σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο


Θα λειτουργούν για τους σκοπούς



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



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



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

Άξονας δράσης 2: Χρηματοδότηση για την έναρξη
δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ.
Επιχορήγηση των αρχικών επιχειρηματικών σχεδίων των
Κοιν.Σ.Eπ.
Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην παροχή επιχορηγήσεων σε
Κοιν.Σ.Eπ. για την υλοποίηση του αρχικού τους επιχειρηματικού
σχεδίου (χρηματοδότηση Start-Ups).
Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι Κοιν.Σ.Eπ. θα γίνεται η
αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου με βάση:
Την αξιοπιστία της Κοιν.Σ.Eπ. και των μελών της
Την αξιοπιστία του Επιχειρηματικού Σχεδίου
Την καινοτομία και την ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και
Υπηρεσιών
Τη συμβολή της Κοιν.Σ.Eπ. στην Οικονομία και στην
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Τη συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον
κοινωνικό αντίκτυπο

Άξονας δράσης 2: Οικονομική υποστήριξη για την έναρξη
δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ.

Περιλαμβάνει συνοπτικά…
 Δράση 5. Pre start-up Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων
 Δράση 6. Vouchers υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. με
υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας
 Δράση 7. Κατάρτιση εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Eπ.
 Δράση 8. Επιχορήγηση των αρχικών
επιχειρησιακών σχεδίων των Κοιν.Σ.Eπ. για αγορά
εταιρικών μεριδίων από εργαζόμενους
 Δράση 9. Επιχορήγηση κεφαλαίου στη βάση των
δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης

Δράση 5. Pre start-up Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων
Η δράση απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα υποψήφιους
κοινωνικούς
επιχειρηματίες
και
περιλαμβάνει
Α) Πρακτική άσκηση νέων κοινωνικών επιχειρηματιών με τη
μορφή Erasmus
B) Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και διεκπεραίωση διαδικ
ασιών ίδρυσης Κοιν.Σ.Eπ

Δράση 6. Vouchers υποστήριξης των
Κοιν.Σ.Eπ. με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας
Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες είναι
Υπηρεσίες επιμόρφωσης
Υπηρεσίες προώθησης – προβολής και δικτύωσης
Υπηρεσίες coaching – mentoring
 Υπηρεσίες υποστήριξης και εξειδικευμένων
επιχειρηματικών συμβουλών







Υπηρεσίες λογιστικής, φοροτεχνικής, χρηματοοικονομικής
υποστήριξης
Υπηρεσίες πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίου
Υπηρεσίες στήριξης για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα
Υπηρεσίες νομικής στήριξης
Γραμματειακή υποστήριξη
Στέγαση - Παροχές

Δράση 7. Κατάρτιση
εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Eπ.


Κατάρτιση 5.000 εργαζομένων σε
Κοιν.Σ.Eπ.

Δράση 8. Επιχορήγηση των αρχικών επιχειρησιακών
σχεδίων των Κοιν.Σ.Eπ. για αγορά εταιρικών μεριδίων
από εργαζόμενους
Ποσό ενίσχυσης:
€5.000,00 για δικαιούχο ΑμεΑ
€4.000,00 για δικαιούχο από λοιπές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
€3.000,00 για δικαιούχο από ειδικές ομάδες πληθυσμού

Δράση 9. Επιχορήγηση κεφαλαίου στη βάση
των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης
Ύψος επιχορήγησης ανά νεοπροσλαμβανόμενο:
 €5.000,00 για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο
εργαζόμενο με Αναπηρία
€4.000,00 για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο
εργαζόμενο από λοιπές ευάλωτες
 ομάδες πληθυσμού
 €3.000,00 για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο
εργαζόμενο από ειδικές ομάδες
 πληθυσμού

Άξονας δράσης 3: Χρηματοδοτικά εργαλεία για την
ενίσχυση των Κοιν.Σ.Eπ.
Δράση 10. Συμπληρωματική επιστρεπτέα επιχορήγηση
Με την χρηματοδότηση για αγορά εταιρικών μεριδίων από τους
εταίρους των Κοιν.Σ.Eπ. παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
ανταπεξέλθουν στις πρώτες τους κεφαλαιακές ανάγκες
Ποσό ενίσχυσης:
€5.000,00 για δικαιούχο ΑμεΑ.
€4.000,00 για δικαιούχο από λοιπές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
€3.000,00 για δικαιούχο από ειδικές ομάδες πληθυσμού.

