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απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»

Σχετ.: Υπ. Αριθμ. πρωτ. 335700/οικ.6886/ 18-12-2013 έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης

Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  ∆υναμικού» του  Υπουργείου  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλειας  και

Πρόνοιας 

Σε  συνέχεια  του  ανωτέρω  σχετικού  σας  και  κατόπιν  ενημέρωσης  μας  από  την  κεντρική

υπηρεσία  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  με  το  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  39/7-1-2014 έγγραφο  της,  το  παράρτημα  μας

έχοντας  την  εμπειρία  συμμετοχής  σαν  επιστημονικός  φορέας  σε  ανάλογα  προγράμματα  με

αντικείμενο τον Πρωτογενή - Αγροτικό τομέα σας υποβάλει συνημμένα συμπληρωμένο το έντυπο

καταγραφής προτεινόμενων έργων στους θεματικούς στόχους της απασχόλησης και της κοινωνικής

ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας.

Το  έντυπο  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  πολύτιμη  συνδρομή  και  συνεργασία  της

ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  Α.Μ.Θ.  Α.Ε.  (Αναπτυξιακής  Εταιρείας  της  Περιφέρειας  Ανατολικής

Μακεδονίας  & Θράκης)  η οποία ως  επικεφαλής εταίρος  σχημάτων Αναπτυξιακών Συμπράξεων

στα  οποία  συμμετέχουμε  και  εμείς,  κατέχει  την  απαραίτητη  εμπειρία  για  τον  σχεδιασμό  και  την

υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων.  

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε.

Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης
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Α. Ταυτότητα Έργου
Α.1. Τίτλος έργου

Τοπική  ∆ράση  Κοινωνικής  Επανένταξης  και  Προώθησης  στη
Απασχόληση  και  την  Επιχειρηματικότητα  για  Ευπαθείς  Ομάδες  σε
πεδία δραστηριότητας του αγροτοδιατροφικού τομέα και του τομέα
παραγωγής «πράσινης» ενέργειας

«ΠΡΑΣΙΝΗ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ»

Α.2.  Συνοπτική περιγραφή έργου

[Παρακαλούμε να μην υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος 10 περίπου σειρών]

Το  προτεινόμενο  έργο  αφορά  σε  μία  ολοκληρωμένη  παρέμβαση  για  την
κοινωνική  επανένταξη  και  την  απασχόληση  ευπαθών  ομάδων  του
πληθυσμού  του  Νομού  Καβάλας  με  κατεύθυνση  την  ενίσχυση  της
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επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία παραγωγικών συμπράξεων που θα
δραστηριοποιηθούν  στον  άξονα  Παραγωγή-Κατανάλωση-Μεταποίηση-
Εμπορία αγροτοδιατροφικών προϊόντων και βιομάζας.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ή οι παραγωγικές/ επιχειρηματικές συμπράξεις
θα δραστηριοποιούνται στον διατροφικό τομέα (παραγωγή και μεταποίηση
τροφίμων,  δημιουργία  νέων  συνεταιριστικών  δομών  εμπορίας  και
κατανάλωσης  με  προσανατολισμό  στην  αυτοκατανάλωση  και  την
παραγωγή  τοπικών  ή  παραδοσιακών  υψηλής  ποιότητας τροφίμων), αλλά
και  στον  τομέα  παραγωγής  βιομάζας  ή  βιοκαυσίμων  μέσα  από  την
αξιοποίηση  του  άφθονου  αποθέματος  σε  πρώτη  ύλη  που  υπάρχει  στον
Νομό Καβάλας.
         
Σκοπιμότητα προτεινόμενης παρέμβασης
[Συνοπτικά  περιγράψτε  ποια  ανάγκη  αντιμετωπίζεται  μέσω  του  προτεινόμενου
έργου και ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής]

Η παρατεταμένη κρίση αποδιοργάνωσε τον κοινωνικό και τον παραγωγικό
ιστό  της  χώρας  μας.  Ο  πρωτογενής  τομέας  όμως  παρουσιάζει
χαρακτηριστικά  αντοχής  στην  κρίση.  Η  κρίση  αυτή  έχει  δημιουργήσει
έντονα  προβλήματα  ανεργίας,  ανέχειας  ακόμα  και  επισιτιστική  κρίση.  Η
δημιουργία τέτοιας μορφής εταιρειών θα λύσει για τους ωφελούμενους της
παρέμβασης το πρόβλημα της ανεργίας και της διατροφής τους και θα τους
δημιουργήσει ένα αίσθημα αυτάρκειας και αυτοσυντήρησης, καλύπτοντας
τις  βασικές  τους  ανάγκες.  Η  σύμπραξη  αυτή  θα  παράγει  προϊόντα  σε
δυναμικούς  κλάδους  παραγωγής  της  περιοχής  (Γεωργία,  Κτηνοτροφία,
Αλιεία, Μελισσοκομία κ.α.) και πέραν της αυτοκατανάλωσης τους από τα
μέλη  της  σύμπραξης,  τα  προϊόντα  αυτά  θα  μεταποιούνται  και  θα
εμπορεύονται (είτε με την δημιουργία καταστήματος είτε σε λαϊκές αγορές
κ.λπ.) από την σύμπραξη, αποδίδοντας και σημαντικό εισόδημα. Έτσι μέσω
των  εταιρειών  αυτών  θα  προωθηθούν  καλύτερα  και  τα  παραγόμενα
προϊόντα της περιοχής. Επίσης θα μπορέσουν μέσω αυτών των εταιρειών
να προωθηθούν φημισμένα τοπικά προϊόντα της περιοχής (π.χ. τσίπουρο,
φασόλια,  μέλι Θάσου, ελαιόλαδο, ελιά θρούμπα κ.ά.) τα οποία μέσω και
του τουρισμού της περιοχής μπορούν να προωθηθούν και στους τουρίστες-
επισκέπτες και σε αγορές του εξωτερικού.

Κατά  αντίστοιχο  τρόπο  θα  λειτουργήσει  και  η Ενεργειακή  Συνεταιριστική
Εταιρεία  που  σκοπεύει  να  δημιουργήσει  αυτή  η  παρέμβαση  (π.χ.  για
παραγωγή πέλετ, μπρικέτας). Το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά τα
χρόνια  της  κρίσης  έχει  ανεβεί  πάρα  πολύ,  καταλαμβάνοντας  μεγάλο
ποσοστό  του  οικογενειακού  προϋπολογισμού.  Η  σύμπραξη  μεταξύ
παραγωγών και καταναλωτών βιομάζας  σε μια τέτοια εταιρική μορφή θα
ωφελήσει  εξίσου  και  τους  δύο.  Τους  μεν  παραγωγούς  που  θα
εξασφαλίσουν  την  μεταποίηση  και  την  διάθεση  της  παραγόμενης  από
αυτούς βιομάζας (σε πέλετ, μπρικέτα κ.α.), τους δε καταναλωτές ενέργειας
στην  εξασφάλιση  σε  προνομιακές  τιμές  φτηνής  καύσιμης  ύλης  για
θέρμανση, μαγείρεμα κ.λπ. Τα κέρδη αυτής της επιχείρησης θα αποτελούν
και εισόδημα για τους συμμετέχοντες στην σύμπραξη αυτή.

Α.3. Ομάδα στόχος 
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[Αναφέρατε με  Χ στη στήλη «Ναι» τις κατηγορίες  των άμεσα ωφελουμένων που
αφορά  το  προτεινόμενο έργο και  στη  στήλη  «Αριθμός» τον  εκτιμώμενο αριθμό
ωφελουμένων] 

Κατηγορία Ωφελουμένων Ναι Αριθμό
ς

άνεργοι

μακροχρόνια άνεργοι Χ 20

άνεργοι κάτω των 25 ετών,

άνεργοι μεταξύ 24-54 ετών Χ 20

ωφελούμενοι άνω των 54 ετών

ωφελούμενοι  άνω  των  54  ετών  που  είναι  άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων  των  μακροχρόνια  ανέργων,  ή
οικονομικά ανενεργοί εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης

οικονομικά μη ενεργά άτομα

οικονομικά  μη  ενεργά  άτομα  που  δεν  παρακολουθούν
εκπαίδευση ή κατάρτιση

Χ 10

απασχολούμενοι  / αυτοαπασχολούμενοι Χ 20

άτομα με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα/δεξιότητες Χ 20

γυναίκες Χ 40

μετανάστες,  άτομα  αλλοδαπής  προέλευσης,  μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων  περιθωριοποιημένων  κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά)

άτομα με αναπηρία Χ 10

άτομα που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο

άτομα  που  ζουν  σε  νοικοκυριά  με  έναν  ενήλικο  και
εξαρτώμενα παιδιά

άστεγοι ή άτομα που έχουν ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης

Άλλο (προσδιορίστε)

Α.4.  Ενσωμάτωση Αρχών, Ισότητας των Φύλων, Μη-∆ιάκρισης, 
Προσβασιμότητας

[Αναφέρετε  σε  ποιο  βαθμό  και  με  ποιο  τρόπο  το  προτεινόμενο  έργο  λαμβάνει
υπόψη  την  ενσωμάτωση  της  διάστασης  της  Ισότητας  των  Φύλων,  της  μη  Μη-
∆ιάκρισης, και της Προσβασιμότητας]

Βασικός στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι να εκπονήσει ένα Τοπικό
Σχέδιο για την Απασχόληση που θα αφορά κατά προτεραιότητα τις άνεργες
γυναίκες  διαφόρων  μορφωτικών  επιπέδων  (με  ανώτερη  μόρφωση,  με
μεταλυκειακή  εκπαίδευση)  και  ηλικιακών  διαστρωματώσεων  (16-30,  40-
54) και την προώθησή τους σε «πράσινα» επαγγέλματα. Η ανάλυση των
αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας δείχνει ότι οι
γυναίκες  που  εντάσσονται  στην  τοπική  αγορά  εργασίας,  όλων  των
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προσόντων και των ηλικιακών ομάδων, έχουν μειωμένη πρόσβαση σε νέες
θέσεις  εργασίας  και  επιχειρηματικές  δράσεις.  Ειδικά  στον  τομέα  της
πρωτογενούς  παραγωγής,  οι  γυναίκες  βιώνουν  επιπλέον  αποκλεισμούς
λόγω των στερεοτύπων και των αντιλήψεων που επικρατούν στους άνδρες
αγρότες επιχειρηματίες για τον «ανδρικό» χαρακτήρα των επαγγελμάτων
του πρωτογενούς τομέα. 

Η  εξασφάλιση  προσβασιμότητας  των  ατόμων  με  αναπηρίες  στους
κοινοχρήστους χώρους και στα δημόσια κτίρια θα συμβάλλει στην εξάλειψη
των  διακρίσεων.  Είναι  σημαντικό  στους  εκπαιδευτικούς  χώρους  να
υπάρχουν  κεκλιμένα  επίπεδα  (ράμπες),  καθώς  και  ανάλογου  μεγέθους
ανελκυστήρες  και στο  εσωτερικό  και στο  εξωτερικό  των κτιρίων  για την
διευκόλυνση της διέλευσης των ατόμων σε αναπηρικά αμαξίδια. 

Επίσης από την στιγμή που θα υπάρχει συμμετοχή ατόμων με προβλήματα
όρασης,  θεωρείται  αυτονόητη  η  χρήση  κατάλληλου  συστήματος
ανάγνωσης,  δηλαδή  του  συστήματος  Braille,  καθώς  και  η  χρήση
σημειώσεων  σε ηχητική μορφή που θα διευκολύνουν την διαδικασία της
εκμάθησης  και  εκπαίδευσης.  Εκτός  αυτού,  ανάλογες  δράσεις  θα  είναι
απαραίτητο  να  γίνουν  και  για  άτομα  με  προβλήματα  ακοής.  Σε  επίπεδο
εκπαίδευσης επιβάλλεται η παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας που
να μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία των ατόμων αυτών.

Τέλος  είναι  σημαντικές  οι  ενέργειες  για  τη  διέλευση  των  ατόμων  με
αναπηρίες.  Συγκεκριμένα  επιβάλλεται  να  υπάρχουν  θέσεις  στάθμευσης
αποκλειστικά για αναπηρικά αυτοκίνητα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες
μετακίνησης των ατόμων αυτών για όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση
στο χώρο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής και εργασιακής διαδικασίας.

Α.5. ∆ικαιούχος  έργου  -  Φορέας  Υλοποίησης   -  Φορέας
Λειτουργίας

[Προσδιορισμός του σχήματος διοίκησης του έργου]

∆ικαιούχος: Το σχήμα διοίκησης της προτεινόμενης Πράξης είναι
αυτό  της  Αναπτυξιακής  Σύμπραξης  (Α.Σ.)  φορέων
εκπροσώπησης  ωφελουμένων  και  φορέων
δραστηριοποιούμενων  στα  αντικείμενα  της
προτεινόμενης Πράξης

Φορέας Υλοποίησης: ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  Α.Μ.Θ.  Α.Ε.  (Αναπτυξιακή  Εταιρεία
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης)

Φορέας Λειτουργίας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.)

Παρατηρήσεις: Η  ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  Α.Μ.Θ.  Α.Ε.  έχει  αποκτήσει
πολύτιμη  διαχειριστική  εμπειρία  στην  υλοποίηση
έργων για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση
της  απασχόλησης  και  της  επιχειρηματικότητας  από
την  Προγραμματική  Περίοδο  2007-2013  μέσω  της
συμμετοχής της σε Πράξεις ΤΟΠ/ΕΚΟ και ΤοπΣΑ
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Α.6. Μεθοδολογία υλοποίησης

[Συνοπτικά  περιγράψτε:  α)  τη  μεθοδολογία  υλοποίησης,  β)  τα  μέσα  που
αξιοποιούνται, γ) τα παραδοτέα του έργου και δ) το χρονοδιάγραμμα του έργου]

Η  υλοποίηση  του  προτεινόμενου  έργου  θα  ακολουθήσει  τη  μεθοδολογία
της ολοκληρωμένης παρέμβασης μέσα από την εκτέλεση ενός πλέγματος
συμπληρωματικών  υποστηρικτικών  δράσεων:  Εκπόνηση  μελέτης  για  την
ανάλυση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  στην  τοπική  αγορά  εργασίας,
Συντονισμός  & διαχείριση  της  Πράξης,  ∆ημοσιότητα  & Ευαισθητοποίηση,
∆ικτύωση,  Κατάρτιση-Επιμόρφωση  και  Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-
Υποστήριξη.

Βασικός  στόχος  της  προτεινόμενης  Πράξης  είναι  η  προώθηση  της
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε
νέα  αντικείμενα  και  ευκαιρίες  οικονομικής  δραστηριότητας  που  αφορούν
στην  παραγωγή  καινοτόμων  προϊόντων  (δευτερογενής  και  τριτογενής
τομέας παραγωγής) που θα βασίζονται στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων
υλών (πρωτογενής τομέας). 

Βασικό  παραγόμενο  προϊόν  της  Πράξης  θα  είναι  ένα  ολοκληρωμένο
πρόγραμμα  παρέμβασης στην τοπική απασχόληση  και επιχειρηματικότητα
που  θα  προωθεί  καινοτόμες  δραστηριότητες  και  θα  αξιοποιεί  τοπικούς
διαθέσιμους  πόρους  για  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας  και  νέων
επιχειρηματικών ευκαιριών. Στην καρδιά αυτού του μοντέλου θα βρίσκεται
η  ιδέα  της  κοινωνικής  συνεταιριστικής  επιχείρησης  ως  μοντέλου
απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Β. Χρηματοδότηση Έργου
Β.1. Ενδεικτικός  προϋπολογισμός  έργου  (€)  και  χρηματοδοτικό
σχήμα 

[Συνοπτική  ανάλυση:  α)  του  προϋπολογισμού  και  β)  του  χρηματοδοτικού
σχήματος του έργου]

Με βάση την εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών που προκύπτουν από
τις  ήδη  υλοποιούμενες  Πράξεις,  και  στις  οποίες  συμμετέχουν  οι
υποβάλλοντες  τη  συγκεκριμένη  παρέμβαση,  ο  προϋπολογισμός  που  θα
απαιτούνταν για μία επαρκή διαχειριστικά και επιστημονικά υλοποίηση της
προτεινόμενης  παρέμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  εννιακοσίων
χιλιάδων ευρώ (900.000 ευρώ).

Μία  εκτίμηση  για  την  κατανομή  του  χρηματοδοτικού  σχήματος  της
προτεινόμενης Πράξης είναι:
 Συντονισμός και διαχείριση πράξης: έως 10% του προϋπολογισμού

της Πράξης.

 Συμβουλευτική-υποστήριξη-προώθηση στην απασχόληση: έως 35%
του προϋπολογισμού της Πράξης.

 Κατάρτιση/επιμόρφωση: έως 35% του προϋπολογισμού της Πράξης.

 ∆ικτύωση: έως 15% του προϋπολογισμού της Πράξης.
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 Ενέργειες  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης:  έως  10%  του
προϋπολογισμού της Πράξης 

 ∆ιακρατικότητα  (προαιρετικά):  έως  5%  του  προϋπολογισμού  της
Πράξης.

Γ. Ωρίμανση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργου
Γ1. Ενδεικτικές ενέργειες ωρίμανσης προτεινόμενου έργου 

[Αναφέρατε με Χ στη στήλη «Ναι» την κατηγορία ωριμότητας / σκοπιμότητας που
εντάσσεται  το  προτεινόμενο  έργο  και  συνοπτικά  περιγράψτε  τις  απαιτούμενες
ενέργειες  ωρίμανσης  για  την  έναρξη  υλοποίησης  του  έργου  καθώς  και  το
χρονοδιάγραμμα αυτού]

 
Κατηγορία Ωριμότητας / Σκοπιμότητας Ναι

Μνημονιακή Υποχρέωση

Σχέδιο ∆ράσης ∆ικαιούχου Χ

Αιρεσιμότητα ΣΕΣ 2014-2020 

Κάλυψη Κοινοτικής Οδηγίας

Ανειλημμένη  υποχρέωση  που  δεν  υλοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του
ΕΣΠΑ 2007-2013

Άλλο (προσδιορίστε)

Ενέργειες Ωρίμανσης:

Παράλληλα  με  την  πορεία  υλοποίησης  ήδη  εγκεκριμένων  Πράξεων
ΤΟΠ/ΕΚΟ  και  ΤοπΣΑ,  διερευνώνται  νέα  αντικείμενα  απασχόλησης  και
επιχειρηματικής δράσης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν  στόχοι νέων
χρηματοδοτούμενων  παρεμβάσεων.  Επιπλέον,  καταγράφονται  οι
εκπαιδευτικές και οι συμβουλευτικές ανάγκες των ανέργων ωφελουμένων
που  προκύπτουν  από  αυτές  τις  Πράξεις  και  οι  οποίες  θα  μπορούσαν  να
τροφοδοτήσουν  την  προτεινόμενη  παρέμβαση.  Επιπρόσθετα,  έχει
διερευνηθεί  το  παραγωγικό  αγροτικό  δυναμικό  της  περιοχής  και  έχει
διασφαλιστεί η δικτύωση και η συνεργασία με αγροτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα (συσκευαστήρια,
αγροτικοί  συνεταιρισμοί,  μεταποιητικές  μονάδες  κ.ά.),  ενώ  παράλληλα
υπάρχει  συνεργασία  σε  αυτά  τα  προγράμματα  με  επιστήμονες  και
επαγγελματίες  που  σχετίζονται  με  τον  αγροτοδιατροφικό  τομέα
(Γεωπόνους,  Τεχνολόγους  Τροφίμων,  Ιχθυολόγους,  Κτηνιάτρους,
Οικονομολόγους κ.λπ.). Συνεπώς, η προτεινόμενη παρέμβαση αναμένεται
να αποτελέσει τη βιώσιμη εξέλιξη των υλοποιούμενων έργων ΤΟΠ/ΕΚΟ και
ΤοπΣΑ. 

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
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Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση έργων ΤΟΠ/ΕΚΟ
και ΤοπΣΑ κατά την περίοδο 2010-2013, ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
για  την  υλοποίηση  των  δράσεων  της  προτεινόμενης  Πράξης  απαιτεί
δεκαοκτώ (18) μήνες περίπου. 

∆. Άλλες Πληροφορίες
∆.1. Για  την  προτεινόμενη  παρέμβαση  έχει  πραγματοποιηθεί
διαβούλευση;

[Σημειώστε με Χ μία από τις 2 επιλογές] 

ΝΑΙ Χ

ΟΧΙ

Εάν  ΝΑΙ,  αναφέρατε  συνοπτικά  τις  ενέργειες  που  πραγματοποιήθηκαν  (π.χ.
ημερίδα/συνάντηση  εργασίας/σύσκεψη  και συμμετέχοντες) και τα αποτελέσματα
αυτών

Μέσα από την υλοποίηση  των Πράξεων ΤΟΠ/ΕΚΟ και  ΤοπΣΑ στις  οποίες
συμμετέχουν  οι  δύο  υποβάλλοντες  εταίροι,  οι  υφιστάμενες  Αναπτυξιακές
Συμπράξεις έχουν επεξεργαστεί προτάσεις αξιοποίησης των προϊόντων και
των  αποτελεσμάτων  των  Πράξεων  μετά  από  τη λήξη  τους. Σύμφωνα  με
αυτές: 

α) τα παραδοτέα προϊόντα θα είναι προσβάσιμα από ανέργους και άνεργες
που  δεν  συμμετείχαν  στις  Πράξεις  επισήμως  ως  ωφελούμενοι/
ωφελούμενες,

β) όλα τα κενά και τα νέα αντικείμενα που θα αναδειχθούν θα προκριθούν
για να ενσωματωθούν  σε  επόμενες παρεμβάσεις  (π.χ. ιχθυοκαλλιέργειες,
οπωροκηπευτικά,  δημιουργία  κοινωνικού  συνεταιρισμού  που  θα
αντιμετωπίζει  ολοκληρωμένα  την  παραγωγή,  τη  μεταποίηση  και  την
κατανάλωση τροφίμων και «πράσινων» καυσίμων),

γ)  οι  ημερίδες  και  οι  συσκέψεις  ευαισθητοποίησης  ωφελουμένων  και
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που διοργανώθηκαν στη διάρκεια
υλοποίησης  των  υφιστάμενων  Πράξεων,  ανέδειξαν  την  ανάγκη
ενσωμάτωσης νέων κατηγοριών ωφελουμένων, αλλά και νέων κοινωνικών
εταίρων,  οι  οποίοι  δεν  συμπεριλήφθηκαν  στον  σχεδιασμό  της
Προγραμματικής  Περιόδου  2007-2013  (π.χ.  ενσωμάτωση  στο  εταιρικό
σχήμα  της  νέας  Αναπτυξιακής  Σύμπραξης  που  θα  προκύψει  από  την
προτεινόμενη  Πράξη  καταναλωτικών  οργανώσεων,  ομάδων  παραγωγών,
ιδιωτικών  αγροτικών  επιχειρήσεων,  υφιστάμενων  κοινωνικών
συνεταιριστικών  επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στον  αγροτικό
τομέα),

δ)  μέσα  από  τη  διάγνωση  των  αναγκών  340  ωφελούμενων  προέκυψαν
σημαντικές  επισημάνσεις  που  αξιοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  σύνταξης  του
παρόντος Εντύπου,  
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ε) έχει υλοποιηθεί τεχνική συνάντηση εργασίας  μεταξύ εταίρων  των δύο
υφιστάμενων  Αναπτυξιακών  Συμπράξεων  (ΠΡΑΣΙΝΗ  ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,  ΠΡΑΣΙΝΗ  ΑΝΑΚΑΜΨΗ  Ν.  ΚΑΒΑΛΑΣ),  με  σκοπό  να
διαμορφωθεί το περιεχόμενο του παρόντος Εντύπου.  

∆.2. Έχετε υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013;

[Σημειώστε με Χ μία από τις 2 επιλογές] 

ΝΑΙ Χ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε έργο που υλοποιήσατε στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Α/Α Έργου: 1

Τίτλος Έργου: «Τοπική  δράση  για  την  κοινωνική  ένταξη
ευπαθών  κοινωνικά  ομάδων  μέσα  από  την
προώθηση  της  απασχόλησης  και  της
επιχειρηματικότητας  αυτών  στον  δυναμικό
κλάδο της «πράσινης» οικονομίας στον Νομό
Καβάλας,  Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας
& Θράκης»

Προϋπολογισμός έργου (σε €): 440.000 ευρώ

Κωδικός ΟΠΣ: 375440

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013

Παρατηρήσεις:

Α/Α Έργου: 2

Τίτλος Έργου: «Τοπικό  σχέδιο  δράσης  για  τη  βιώσιμη
ανάκαμψη  της  αγοράς  εργασίας  του  Νομού
Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε
“πράσινα” επαγγέλματα»

Προϋπολογισμός έργου (σε €): 325.820 ευρώ

Κωδικός ΟΠΣ: 376947

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013

Παρατηρήσεις:
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