
Γραφείο Υποστήριξης Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας

Επιχειρηματικότητας
    Πόλη: Κρούμοβγκραντ 

    Οδός: “3η Μάρτη” αρ.: 3 
    Ώρες Λειτουργίας: 

    Δευτέρα έως Παρασκευή, 
08.00-12.00; 13.00-15.00 

Πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A 
“Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Έργο: «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την 
Κοινωνική Ένταξη στην Βουλγαρ- Ελληνική 
διασυνοριακή περιοχή μέσω Υποστήριξης 
για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», 
(ACCESS FOR ALL)

Σύμβαση αριθ. Β2.9c.10 / 31.08.2017

ΓΡΑΦΕΊΟ ΥΠΟΣΤΉΡΊΞΉΣ 
ΚΟΊΝΩΝΊΚΉΣ 

ΕΠΊΧΕΊΡΉΜΑΤΊΚΟΤΉΤΑΣ

Το παρόν έγγραφο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο 
του έργου με τίτλο: “ Ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για την κοινωνική ένταξη στην περιοχή Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, με την υποστήριξη της απασχολησιμότητας 
και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας” 

(με ακρωνύμιο “ACCESS FOR ALL”),  που 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας 
INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, με 

Σύμβαση Επιδότησης υπ’ αριθμ.: Β2.9c.10 / 31.08.2017. 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020».

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград, пл. “България” № 5
централа: +359 3641/20-10, 20-21; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg
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 О Δήμος Krumovgrad, σε συνεργα-
σία με το Δήμο Τοπείρου της Ελλάδας 
υλοποιεί το έργο «Ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση για την κοινωνική ενσωμάτωση 
στην διασυνοριακή περιοχή με τη στήριξη 
της απασχόλησης και της ανάπτυξης της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας», με το 
ακρωνύμιο «ACCESS FOR ALL», το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συ-
νεργασίας INTERREG VA « Ελλάδα-Βουλ-
γαρία 2014-2020 στο πλαίσιο σύμβασης 
№ V2.9c.10 / 08.31.2017. Ο γενικός στό-
χος του έργου είναι να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματι-

κότητας στην διασυνοριακή περιοχή της 
Βουλγαρίας με την Ελλάδα με την παροχή 
στήριξης για την κοινωνική ένταξη των 
ευάλωτων ομάδων και με τη δημιουργία 
ενός κοινού εργαλείου για την προώθηση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2018, 
ιδρύθηκε στο πλαίσιο του έργου το Γρα-
φείο Υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχει-
ρηματικότητας στην πόλη Krumovgrad. Η 
κύρια αποστολή  του γραφείου είναι να 
προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα στον δήμο Krumovgrad.

Το έργο του κέντρου στοχεύει
-  στην βελτίωση της πρόσβασης των 

ευπαθών ομάδων στις κοινωνικές υπηρε-
σίες  μέσω μιας κοινωνικής επιχείρησης,

- στην υποστήριξη της πρόσβασης για 
την απασχόληση σε  αποκλεισμένες επαγ-
γελματικά και χρηματοοικονομικά ομάδες 
πληθυσμού μέσω της ίδρυσης κοινωνικής 
επιχείρησης

- στην διάδοση πληροφοριών σχετικά 
με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επι-
σκεφθούν το γραφείο κοινωνικής επι-
χειρηματικότητας στο Krumovgrad και 
να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται. Οι ειδικοί που εργάζονται 
στο γραφείο στη Βουλγαρία θα παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
και τις διαδικασίες για τη δημιουργία μιας 
κοινωνικής επιχείρησης.


