Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα
χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Γενική
Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της ΕΕ, με σκοπό τη στήριξη
της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη
την ΕΕ.
Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς
από το 2007 έως και το 2013:
•

το Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη), το
οποίο στήριξε την εκπόνηση και τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτικών για την
απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες και
όρους εργασίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων

•

το EURES , ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει την
κινητικότητα των εργαζομένων.

•

τον Μηχανισμό για Μικροχρηματοδοτήσεις “Progress”, για την αύξηση της
διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων είτε σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την
επέκταση μικρής επιχείρησης είτε σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας .

Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2014, τα προαναφερόμενα τρία προγράμματα θα
σχηματίσουν τους τρεις άξονες του νέου προγράμματος –ομπρέλα με την επωνυμία
Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) .
Το EaSI δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ), συγκροτεί ένα συνεκτικό σύνολο
ενωσιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την προώθηση της
απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Το εν λόγω μέσο συνεισφέρει στη δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στηρίζοντας την
υλοποίηση των στόχων της «Ευρώπης 2020» που αφορούν τον κοινωνικό τομέα και τον
τομέα της απασχόλησης. Υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή των επτά εμβληματικών
πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν το 2010, ιδίως την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», την «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις
εργασίας» και τη «Νεολαία σε κίνηση».
Οι στόχοι του EaSI είναι:
•

Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών
υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.

•

Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και
πολιτικών για την αγορά εργασίας, μέσω της προαγωγής της χρηστής
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής καινοτομίας.

•

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής
εφαρμογής της.

•

Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των
απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.

•

Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για
ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε
χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

ευκαιριών

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

Συνολικός προϋπολογισμό από 1/1/2014 έως 31/12/2020 ανέρχεται σε958,19 εκατ.
Ενδεικτική κατανομή κονδυλίων:
•

Ένα ποσοστό 60% για τον άξονα Progress (του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να
διατίθεται για πειραματισμό στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής),

•

Ένα ποσοστό 20% στον άξονα ΜΧ/ΚΕ και

•

Ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES

Συνοπτική περιγραφή των τριών τομέων του προγράμματος

Progress: Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής πολιτικής και της
πολιτικής για την απασχόληση
Το Progress εν αντιθέσει με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο θα συνεχίσει να
υποστηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ μόνο σε τρεις τομείς: την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου
ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής
προστασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Το Progress στοχεύει στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στους τομείς της κοινωνικής
πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση και αποσκοπεί στο να συμβάλει στην
εφαρμογή της «Ευρώπης 2020», περιλαμβανομένων των πρωταρχικών στόχων, των
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της.
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τις συνθήκες εργασίας, θα
συνεχίσει να παράγει και να διαδίδει τα συγκρίσιμα αναλυτικά στοιχεία για την ΕΕ, να
υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, την αμοιβαία μάθηση και τον διάλογο, και να
συνδράμει οικονομικά τα κράτη μέλη και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες στην
ανάπτυξη των πολιτικών τους και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ..

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το Progress θα αυξήσει τη στήριξή του για πειραματισμούς και δοκιμές καινοτομιών στους
τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την αγορά εργασίας, από άποψη τόσο
μεθοδολογίας (πιο αυστηρά επιστημονική προσέγγιση), όσο και χρηματοδότησης
(δέσμευση για τη διάθεση 10-14 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως).
Η υποστήριξη του πειραματισμού στην κοινωνική πολιτική έχει ως στόχο την εφαρμογή σε
ευρύτερη κλίμακα - και σε επίπεδο κράτους μέλους - κοινωνικών καινοτομιών που
προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στις κοινωνικές ανάγκες. Θα ενισχύσει τη
συγκέντρωση στοιχείων που παρέχουν καινοτόμες απαντήσεις πολιτικής στις κοινωνικές
ανάγκες, προτού εφαρμοστούν εκ νέου σε ευρύτερη κλίμακα, εφόσον τα αποτελέσματα
εμφανιστούν πειστικά.

ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ PROGRESS
1. Ανάλυση
α) Στοιχεία για τεκμηρίωση πολιτικής που συγκεντρώνει το Progress χρησιμοποιούνται
συχνά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμβάλλουν στην έναρξη/ενίσχυση του εθνικού
διαλόγου σε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής. Τα επιτυχημένα παραδείγματα του
προγράμματος περιλάμβαναν/περιλαμβάνουν στοιχεία τεκμηρίωσης για πολιτικές, τα
οποία έχουν συγκεντρωθεί στους τομείς :
•

Απασχόληση:
Απασχόλησης.

τριμηνιαίες

εκθέσεις

του

Ευρωπαϊκού

Παρατηρητηρίου

•

Κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη: Βάση πληροφοριών MISSOC,
συγκριτικοί πίνακες για 31 χώρες και 12 βασικούς τομείς κοινωνικής προστασίας.

•

Συνθήκες εργασίας: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην
Εργασία, πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία το 2012, με αποτελέσματα από 36 ευρωπαϊκές χώρες.

β) Το Progress βοηθά την Επιτροπή στη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη μέσω τακτικής παρακολούθησης.
Υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη και την τροποποίηση νομικών πρωτοβουλιών, ιδίως
αναφορικά με τις συνθήκες και τους όρους εργασίας.

2. Αμοιβαία μάθηση, ευαισθητοποίηση και διάδοση
Το Progress υποστηρίζει τις αξιολογήσεις από ομότιμους σε θέματα πολιτικών για την
απασχόληση , την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη σε διαφορετικά κράτη
μέλη της ΕΕ, προκειμένου να διευκολύνει διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης, μεταφοράς
πολιτικών και μια κοινή αντίληψη και οικειοποίηση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ
στους εν λόγω τομείς.

3. Υποστήριξη των κύριων παραγόντων
Το Progress υποστηρίζει διευρωπαϊκά Δίκτυα και ΜΚΟ που δρούν στο πεδίο της Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Προστασίας. Η δικτύωση αποτελεί εκτός των άλλων χρήσιμη πηγή
πληροφοριών για τους ενωσιακούς και εθνικούς υπευθύνους χάραξης πολιτικής και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, συμβάλλοντας, παραδείγματος χάριν, στην καλλιέργεια μιας
οριζόντιας προσέγγισης στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και πολιτική για την
απασχόληση.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ;
Πρόσβαση στο πρόγραμμα έχουν :
•

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές

•

υπηρεσίες απασχόλησης

•

εξειδικευμένοι φορείς που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ

•

κοινωνικοί εταίροι

•

μη κυβερνητικές οργανώσεις, διευρωπαϊκής εμβέλειας

•

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ινστιτούτα

•

εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και εκτίμησης αντικτύπου

•

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες

•

μέσα ενημέρωσης

•

διεθνείς οργανισμοί

EURES: Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας
Ο άξονας EURES αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την επαγγελματική κινητικότητα, που
παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και πρόσληψης / τοποθέτησης σε
εργοδότες, άτομα που αναζητούν εργασία και κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει την
ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων. Το EURES συνίσταται σε ένα δίκτυο περίπου 900
συμβούλων EURES, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, και τη δικτυακή πύλη
EURES. Τον Νοέμβριο του 2013 η δικτυακή πύλη EURES φιλοξενούσε γύρω στις 1.900.000
κενές θέσεις εργασίας, πάνω από 1.200.000 βιογραφικά σημειώματα και γύρω στους
32.000 εγγεγραμμένους εργοδότες. Δέχεται περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέψεις τον
μήνα. Κάθε έτος, γύρω στα 150.000 άτομα βρίσκουν θέση εργασίας ή δέχονται σχετική
προσφορά μέσω του EURES.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το EURES εξασφαλίζει τη διαφάνεια ως προς τις κενές θέσεις και αιτήσεις εργασίας για
δυνητικούς υποψηφίους και εργοδότες σε επίπεδο ΕΕ μέσω της δικτυακής του πύλης. Το
πρόγραμμα θα εκσυγχρονίσει τη υφιστάμενη δικτυακή πύλη EURES και τα εργαλεία
αυτοεξυπηρέτησής της,. Τα άτομα που αναζητούν εργασία ανά την Ευρώπη έχουν
πρόσβαση στις ίδιες κενές θέσεις εργασίας και υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ τόσο αυτά όσο
και οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα εργαλεία αντιστοίχισης στη
δικτυακή πύλη EURES.
Σε μία μέση ημέρα, η δικτυακή πύλη EURES προσφέρει στα άτομα που αναζητούν εργασία
πρόσβαση σε 1,5 εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας.
Η δικτυακή πύλη δέχεται ετησίως περίπου 38 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες.
Δεδομένου ότι το EaSI θα διευκολύνει την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών EURES
τόσο στη δικτυακή πύλη όσο και στα κατά τόπους γραφεία, αυτός ο αριθμός ενδέχεται να
φθάσει τα 45 εκατομμύρια εντός διετίας. Οι εργοδότες που προσφέρουν εργασία θα
ωφεληθούν από τη δυνατότητα ευρύτερης κάλυψης των Ευρωπαίων που αναζητούν
εργασία, κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα, το EURES έχει επιτύχει γύρω στις 150.000
τοποθετήσεις ετησίως σε θέσεις εργασίας εντός ΕΕ. Η συνεχιζόμενη στρατηγική
μεταρρύθμισή του αναμένεται να αυξήσει σημαντικά αυτόν τον αριθμό.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΘΕΣΗ EURES
Το 2012-2013, η Επιτροπή δοκίμασε ένα νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας, το
«Η πρώτη σου θέση EURES», με σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση των νέων σε θέσεις
εργασίας ανά την Ευρώπη. Το πρόγραμμα γνώρισε επιτυχία, με περίπου 5.000
τοποθετήσεις νέων σε θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, και θα συνεχιστεί από το
2014 και εξής ως «στοχευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας». Θα καλύπτει
ακόμη τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, καθώς και την πρόσβαση
σε θέσεις εργασίας σε τομείς που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στις προσλήψεις, όπως οι
ΤΠΕ. Οι ομάδες-στόχοι είναι οι νέοι 18-30 ετών και οι εργοδότες (όλες οι επιχειρήσεις, ιδίως
οι ΜΜΕ).

ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΜΕΣΩ EURES

Το EURES προωθεί την κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, και το νέο
EURES θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες δραστηριότητες:
•

ανάπτυξη της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας και των εργαλείων
αυτοεξυπηρέτησής της για τον συμψηφισμό κενών θέσεων και αιτήσεων εργασίας

•

ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας (π.χ. συνέχιση του «Η πρώτη
σου θέση EURES») με προσκλήσεις υποβολής προσφορών, προκειμένου να
πληρωθούν κενές θέσεις εργασίας σε σημεία όπου η αγορά εργασίας λειτουργεί
ανεπαρκώς και/ή να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι με τάσεις κινητικότητας, εφόσον
έχει διαπιστωθεί σαφής οικονομική ανάγκη

•

ανάπτυξη και δράσεις διασυνοριακών συμπράξεων EURES, όπως, ιδιαιτέρως, η
παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, τοποθέτησης και πρόσληψης
σε διασυνοριακούς εργαζομένους

•

αμοιβαία μάθηση μεταξύ των παραγόντων του EURES και κατάρτιση συμβούλων
EURES, περιλαμβανομένων συμβούλων διασυνοριακών συμπράξεων EURES

•

δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης σε σχέση με τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής και
επαγγελματικής κινητικότητας γενικότερα, καθώς και τα οφέλη από τις
παρεχόμενες από το EURES δραστηριότητες και τις υπηρεσίες.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

•

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές

•

υπηρεσίες απασχόλησης

•

οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» (στο εξής «ΜΧ/ΚΕ») είναι ο
τρίτος άξονας του προγράμματος EaSI. Οι χορηγήσεις του θα κατανεμηθούν ισότιμα μεταξύ
μικροχρηματοδοτήσεων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με τουλάχιστον 45% για το
καθένα. Έως 10% θα διατεθεί για έργα οριζόντιου χαρακτήρα.
Το ΜΧ/ΚΕ θα εξακολουθήσει να διευκολύνει την πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση για
μεμονωμένα άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ στο έργο του θα προστεθούν ακόμη
η ανάπτυξη ικανοτήτων για παρόχουςμικροπιστώσεων και η υποστήριξη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά. Στο πλαίσιο του ΚΕ, και ανάλογα με τη χώρα και την
περιφέρεια, τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή βοήθειας σε κοινωνικές
επιχειρήσεις, ώστε να εδραιωθούν και να αναπτυχθούν, ή θα διατεθούν για την εφαρμογή
σε ευρύτερη κλίμακα καλών ιδεών και βέλτιστων πρακτικών.
Σε ό,τι αφορά την αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οι
Μικροχρηματοδοτήσεις Progress έχουν από την έναρξή τους, το 2010, ενισχύσει σχεδόν
9.000 επιχειρηματίες, με μικροδάνεια συνολικού ύψους άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται μέλη μειονεκτουσών ομάδων, ιδίως γυναίκες, νέοι, άτομα
που προέρχονται από μειονότητες, και άτομα με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης.
Υποστηρίζοντας υψηλό ποσοστό ανθρώπων που προηγουμένως υπήρξαν άνεργοι, οι
Μικροχρηματοδοτήσεις Progress έχουν μέχρι σήμερα συνεισφέρει σημαντικά στη
δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέχρι το 2016 οι Μικροχρηματοδοτήσεις Progress θα
λειτουργούν παράλληλα με το νέο πρόγραμμα ΜΧ/ΚΕ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

•

Αύξηση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για
πολύ μικρές επιχειρήσεις και μέλη ευάλωτων ομάδων που επιθυμούν να ιδρύσουν
δική τους επιχείρηση ή να επεκτείνουν την υφιστάμενη.

•

Αναβάθμιση της θεσμικής ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων.

•

Στήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

ΠΟΙΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΧ/ΚΕ;
Το «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» συνεχίζει τη
μικροχρηματοδοτική στήριξη του υφιστάμενου προγράμματος, ωστόσο θα περιλαμβάνει
αρκετά νέα στοιχεία:
•

Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μικροχρηματοδοτικών
ιδρυμάτων. Παραδείγματος χάριν, ένα μικροχρηματοδοτικό ίδρυμα μπορεί να
χρειάζεται ένα σύστημα ΤΟ, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη
ζήτηση, ή να πρέπει να προσλάβει πρόσθετους υπαλλήλους αρμόδιους για δάνεια,

προκειμένου να καλύψει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των ομάδων-στόχων.
Αυτές οι κινήσεις μπορούν να στηριχθούν χρηματοδοτικά από το νέο πρόγραμμα.
•

Επενδύσεις για την ανάπτυξη και επέκταση κοινωνικών επιχειρήσεων, δηλαδή
επιχειρήσεων των οποίων ο κύριος σκοπός είναι κοινωνικός, και όχι η
μεγιστοποίηση των κερδών που διανέμονται στους ιδιώτες ιδιοκτήτες ή μετόχους.
Το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει μια κοινωνική επιχείρηση είναι 500.000
ευρώ, με την επιφύλαξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Η υποστήριξη του
προγράμματος θα περιοριστεί σε επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο, με κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 30
εκατομμύρια ευρώ.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ

•

Τα κράτη μέλη της ΕΕ.

•

Οι χώρες του ΕΟΧ, όπως ορίζει η συμφωνία για τον ΕΟΧ, και τα κράτη μέλη της
ΕΖΕΣ.

•

Οι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες, σύμφωνα
με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των συμφωνιώνπλαισίων που έχουν συναφθεί μαζί τους αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι οργανισμοί που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι δημόσιοι και
ιδιωτικοί φορείς εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, οι οποίοι παρέχουν
μικροχρηματοδότηση σε μεμονωμένα άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις και/ή
χρηματοδότηση για κοινωνικές επιχειρήσεις στις προαναφερόμενες χώρες.

Ποσοστά χρηματοδότησης

Progress

Τα κονδύλια για το πρόγραμμα Progress κατανέμονται ως εξής:
•

απασχόληση, ειδικά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: τουλάχιστον
20%

•

κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη, και μείωση και πρόληψη της φτώχειας:
τουλάχιστον 50%

•

συνθήκες εργασίας: τουλάχιστον 10%.

Για να υπάρχει ευελιξία, μπορεί να διατίθεται το 20% του προϋπολογισμού σε περιπτώσεις
που άπτονται περισσότερων από ένα ζητημάτων πολιτικής.

EURES

Ο συνολικός προϋπολογισμός του EURES προβλέπεται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως. Τουλάχιστον το 32% των κονδυλίων του EURES θα διατεθεί για τη διαφάνεια των
κενών θέσεων εργασίας, τουλάχιστον το 30% για την ανάπτυξη υπηρεσιών πρόσληψης και
τοποθέτησης εργαζομένων, τουλάχιστον το 18% για διασυνοριακές συμπράξεις
(δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των
διασυνοριακών μετακινούμενων από και προς την εργασία), ενώ το όποιο υπόλοιπο θα
διατεθεί για έργα οριζόντιου ενδιαφέροντος.

Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Οι Μικροχρηματοδοτήσεις θα επιτρέψουν σε παρόχουςμικροπιστώσεων στα κράτη μέλη
της ΕΕ και τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αυξήσουν τη
διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτα άτομα που
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να επεκτείνουν τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση. Δεν θα
χορηγούν απευθείας μικροδάνεια σε μεμονωμένα άτομα.
Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα βοηθήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν
πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων οι οποίοι παρέχουν
δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά μέσα σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεν θα χορηγεί
απευθείας δάνεια σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
Συνολικό ποσό 92 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί την περίοδο 2014-2020 για τη στήριξη
κοινωνικών επιχειρηματιών. Ανώτατο όριο ανά επιχείρηση είναι τα 500.000 ευρώ, υπό τον
όρο η επιχείρηση να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιστοσελίδες ενδιαφέροντος

http://ec.europa.eu/social/easi
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86
http://eures.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=el
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:EN:PDF

Συνδέσεις για άντληση υλικού & πληροφοριών

https://twitter.com/EU_Social
https://www.facebook.com/socialeurope
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/
http://www.youtube.com/user/europesocial/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=en
feed://ec.europa.eu/social/rss.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en

Εθνικό σημείο & Λοιπά διαδικτυακά σημεία ενδιαφέροντος

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,
κα. Ανθή Κρητικού, τηλ.: 2105271409
ΟΑΕΔ , κα Κατερίνα Φλάκα , τηλ.: 210-9989131

