
Τίτλος έργου: „Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ενσωμάτωση στην διασυνοριακή 
περιοχή Βουλγαρίας και Ελλάδας με την υποστήριξη της απασχολησιμότητας και την ανάπτυξη 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας“ με το ακρωνύμιο „Access for All“, Πρόγραμμα Συνεργασίας 
„Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία“ 2014-2020

ΔικαιΟύχΟι: 

LB: Δήμος Krumovgrad - Βουλγαρία 
PB2: Δήμος Τοπείρου - Ελλάδα

ΔιαρκΕια ΕργΟύ: 
Έναρξη: 01.09.2017 
Τέλος: 31.08.2019 Σ
υνολικοί μήνες: 24

ΠρΟϋΠΟλΟγιΣμ ΟΣ ΕργΟύ:
Εταίρος Χώρα ΕΤΠΑ  (85%) Εθνική συνεισφορά (15%) Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός

κύριος Δικαιούχος Δήμος Krumovgrad Βουλγαρία 257 680,93 € 45 473,10 € 303 154,03 €

Δικαιούχος Δήμος Τοπείρου Ελλάδα 166 115, 50 € 29 314,50 € 195 430 €

Συνολικός Προϋπολογισμός 423 796,43 € 74 787,60 € 498 584,03 €

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“.

ACCESS FOR ALL



Προσδιορισμοσ του έργου: 

Βασική δράση του έργου  αποτελεί η δημιουργία μιας νέας κοινωνικής επιχείρησης στο Krumovgrad τηε Βουλγαρίας η οποία θα είναι ενα Κέντρο για προσωρινή 
στέγαση ανθρώπων σε ανάγκη καθώς και η δημιουργία 2 γραφείων υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο Krumovgrad και στον δήμο τοπείρου.   

οι δρασεις αυτές θα αυξήσουν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με φτωχούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες στην περιοχή, θα υποστηρίξουν την 
απασχόληση στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα προωθήσουν και θα επεκτείνουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

το Κέντρο προσωρινής στέγασης είναι ένα σύνολο κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα που έχουν ανάγκη (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, 
άστεγοι κλπ.) με στόχο αφενός να ικανοποιήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες και να τους παρέχουν στέγη και αφετέρου να παράσχουν μια ευκαιρία να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση. Αυτή η κοινωνική επιχείρηση θα αποτελέσει εναλλακτική λύση για την επίλυση προβλημάτων μιας συγκεκριμένης ομάδας 
στην κοινότητα, θα ικανοποιήσει συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες, θα οργανώσει ελεύθερο χρόνο και θα προσφέρει αποτελεσματική προστασία και κοινωνική 
ένταξη.

ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή μέσω της υποστήριξης της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των ευάλωτων ομάδων και μέσω της δημιουργίας ενός κοινού εργαλείου για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. συμμορφώνεται με 
τον 9ο στοχο του προγράμματος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου:

• Παροχή ευκαιριών στέγασης και υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για άτομα που έχουν ανάγκη στο Krumovgrad για 21 δικαιούχους.

•   Παροχή συμπληρωματικών ευκαιριών για επαγγελματική απασχόληση για ευάλωτες ομάδες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.\

•  δημιουργία δυνατοτήτων για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής στέγασης και ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή μέσω κατάρτισης.

• Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης γραφείων στην διασυνοριακή περιοχή 

•  Προώθηση της πολιτικής της έέ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω προγραμματισμένων 
εργαλείων πληροφόρησης.

τοΠοθέσιΑ δρΑστηριοτητων:

οι δραστηριότητες του έργου θα διεξαχθούν στη Βουλγαρία και την έλλάδα. το έργο θα υλοποιηθεί σε επιλέξιμες περιοχές προγραμμάτων σε επίπεδο NUTS III - 
Καρτζαλι (BG) και Ξάνθης (GR).

το έργο συμμορφώνεται το σύνολο των εγγράφων περιφερειακής και τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης. 

στη Βουλγαρία, ένα κέντρο προσωρινής στέγασης ανθρώπων που έχουν ανάγκη θα εγκατασταθεί στην πόλη Krumovgrad ως νέα κοινωνική επιχείρηση.

σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ένα τμήμα ενός κτιρίου που βρίσκεται στην πόλη Krumovgrad θα ανακατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί για 
τις ανάγκες του Κέντρου. Ένα γραφείο για την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα συσταθεί στο κτίριο της δημοτικής διοίκησης Krumovgrad.

στην έλλάδα  θα δημιουργηθεί ένα γραφείο υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον δήμο τοπείρου με στόχο την δημιουργία δύο τοπικών 
κοινωνικών επιχειρήσεων .

οι δραστηριότητες αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής δικτύωσης, και απασχόλησης σε σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.


