01 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΡΑΣΗ: «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 3 του Νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄
205/31-10-2016) με σκοπό την υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης
της Κ.ΑΛ.Ο., με πρώτο ορόσημο τη σύσταση Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
από υφιστάμενους και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., που θα λειτουργήσουν ως
«σημεία ενημέρωσης» για την Κ.ΑΛ.Ο. και ως δομές συμβουλευτικής
υποστήριξης
κοινωνικών
επιχειρηματιών/υποψηφίων
κοινωνικών
επιχειρηματιών, αλλά και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και
ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.
4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016) οι οποίοι θα λειτουργήσουν για
μέχρι και δεκαοκτώ (18) μήνες ως Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες προς τους κοινωνικούς
επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο μέγιστος αριθμός
Κέντρων Στήριξης που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι εκατόν σαράντα
(140) στο σύνολο της Επικράτειας.
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα
ενισχυθούν για την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στις ακόλουθες
δύο (2) δέσμες ενεργειών μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού
80.000,00 € για κάθε φορέα Κ.ΑΛ.Ο.:
Α΄ Δέσμη Ενεργειών: Εκκίνηση λειτουργίας Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ως
Σημεία Ενημέρωσης (info-point) και Κέντρα Στήριξης. Στο πλαίσιο της Α’
Δέσμης Ενεργειών, θα χρηματοδοτηθούν φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα
επιλεγούν να λειτουργήσουν ως Κέντρα Στήριξης, για την κάλυψη των
δαπανών τους για τη δημιουργία και λειτουργία σημείου ενημέρωσης
(info-point) και την παροχή υπηρεσιών:
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α) ενημέρωσης και πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για
ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
β) συμβουλευτικής σε υποψήφια μέλη ή ομάδες υποψήφιων μελών
φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με σκοπό την υποστήριξή τους για τη σύσταση των
φορέων (pre-startup) και
γ) προγραμματισμένες τακτικές ανοικτές ενημερώσεις για θέματα που
άπτονται της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, γενικά ή και
ειδικότερα.
Ενδεικτικά, η ενημέρωση και συμβουλευτική αφορούν στις ακόλουθες
ενότητες:


Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)



Θεσμικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.



Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.



Συγκρότηση ομάδας



Επιλογή οικονομικής δραστηριότητας



Επιλογή νομικής μορφής



Ασφαλιστική νομοθεσία και εργασία στην Κ.ΑΛ.Ο.



Φορολογικές υποχρεώσεις

 Μελέτη «σκοπιμότητας» ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο., με παράλληλη
αξιολόγηση στοιχείων καινοτομίας, συγκριτικού πλεονεκτήματος και
προοπτικών βιωσιμότητας


Πηγές χρηματοδότησης

 Τυπικές Διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο. / επιχείρησης
κοινωνικής οικονομίας


Κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα.

Β΄ Δέσμη Ενεργειών: Υποστήριξη του Τομέα της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας και των φορέων της μέσω παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών από Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. - Κέντρα Στήριξης.
Στα Κέντρα Στήριξης θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης και
συμβουλευτικής στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κατά τα πρώτα βήματα
λειτουργίας τους (start-up) και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες
υποστήριξης κυρίως σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που βρίσκονται σε ανώτερο
σημείο επιχειρηματικής ωριμότητας. Τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. θα
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες της Β’ Δέσμης Ενεργειών
το αργότερο από τον 6ο μήνα της λειτουργίας τους.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής παρέχονται προς
φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που έχουν ήδη συσταθεί και αφορούν ενδεικτικά τις
ακόλουθες ενότητες:
 Ασφαλιστική νομοθεσία
αλληλέγγυα οικονομία


και

εργασία

στην

κοινωνική

και

Φορολογικές υποχρεώσεις
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Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο



Πηγές χρηματοδότησης



Κοινωνικό μάρκετινγκ



Τυπικές διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας



Υποστήριξη προετοιμασίας αιτήσεων χρηματοδότησης

 Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος
(προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.).

Κ.ΑΛ.Ο.

Επιπλέον, μπορεί να αφορούν πιο εξειδικευμένα θέματα και με
διαφοροποιημένη προσέγγιση ανά φορέα Κ.ΑΛ.Ο., όπως:


υποστήριξη συνεργατικής λειτουργίας (διαχείριση συγκρούσεων),



σχέσεις με το δημόσιο,



λογιστική υποστήριξη,



εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής,



νομική συμβουλευτική,

 συμβουλευτική marketing και προώθησης προϊόντων ανάλογα με
τη ζήτηση και
 διακρατικές
εμπειριών.

σχέσεις

για

ανταλλαγή

καλών

πρακτικών

και

Η
συγχρηματοδοτούμενη
δημόσια
δαπάνη,
ανά
Άξονα
Προτεραιότητας, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα
πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 11.200.000,00 € και κατανέμεται
ενδεικτικά ανά Άξονα προτεραιότητας και κατά κατηγορία περιφέρειας,
θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο ως
ακολούθως:
Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9v
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: i
Α/
Α

ΠΕΔΙΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
/ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

(1)
1

(2)
113/9vi.1

2

113/9vi.1

3
113/9vi.1
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(3)
ΛΑΠ
ΠΣΜ
(ΠΛΗΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΠΑΠ- ΑΤΤΙΚΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
(4)
4.160.000,00 €
2.800.000,00 €
2.640.000,00 €
9.600.000,00 €
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Πίνακας 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9v
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: i
Α/
Α

ΠΕΔΙΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
/ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

(1)

(2)

2

113/9vi.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(3)
ΠΣΜ-ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
(4)
640.000,00 €
640.000,00 €

Πίνακας 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9v
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: i
Α/
Α

ΠΕΔΙΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
/ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

(1)

(2)

3

113/9vi.1

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(3)
ΠΑΠ-NOTIO
AΙΓΑΙΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
(4)
960.000,00 €
960.000,00 €

Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΦ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13345/2507-2017 (ΦΕΚ Β΄/2813/10-08-2017) Απόφαση Ορισμού του.
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