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4. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9v.
Θεματικός Στόχος (ΘΣ):
Επενδυτική Προτεραιότητα:

Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες:
Ειδικοί Στόχοι:
Δείκτες αποτελέσματος:

9 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης "
9v Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση
--9.v.1: Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

ΔΡΑΣΗ 9.5.ΑΣΔΑ.1: “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο
"ΚΟΙΝΩΝΩ")”
Χαρακτηρισμός δράσης:

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο:

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα:
Τρόπος υλοποίησης δράσης:

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης:
Ενδιάμεσοι φορείς:

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΔΑ

Κατηγορία Περιφέρειας:

Σύνδεση με αιρεσιμότητες:
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις:

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή Δράσης
H Δράση αφορά στην Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ") και περιλαμβάνει τρεις Υποδράσεις:
 Παρατηρητήριο Διάδοσης και Ανάπτυξης Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα,
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Στήριξης της Ανάπτυξης Οικοσυστήματος και της Διάδοσης της ΚΑΛΟ
στη Δυτική Αθήνα (West Athens e - Social Economy Initiatives & Services / WAeSEIS) και,
 Συμμετοχικές Δράσεις (co-creation groups) ανάπτυξης Κοινωνικών Δικτύων (Social Living labs)
και επιδεικτικών ενεργειών και πρωτοβουλιών (Pilot Initiatives) για την προώθηση και διάδοση
της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο κάθε Υποδράσης έχει ως εξής:


Υποδράση 9.5.1α: Παρατηρητήριο Διάδοσης και Ανάπτυξης Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη

Δυτική Αθήνα.
Στο πλαίσιο της παρούσας Υποδράσης, επιδιώκεται η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας «Παρατηρητηρίου
ΚΑΛΟ».
Η λειτουργία του «Παρατηρητηρίου ΚΑΛΟ» θα περιλαμβάνει:
•

τη διενέργεια ερευνών πεδίου και την επεξεργασία-παρουσίασης αποτελεσμάτων σε σχέση

με τη διάγνωση και την ανίχνευση αναγκών και δυνατοτήτων προσέγγισης, ανάπτυξης, ενεργοποίησης, λειτουργίας, διοίκησης και ανάπτυξης Φορέων ΚΑΛΟ, σύμφωνα με τις εθνικό θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο.
•

την μεταφορά τεχνογνωσίας και την διάχυση καλών πρακτικών, την προετοιμασία οδηγών

και γενικού και ειδικού ενημερωτικού υλικού και εργαλείων, τα οποία θα «διαχέονται» στο κοινό
δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα.
•

την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την κινητοποίηση, ενημέρωσης και α-

νταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε κοινωνικές επιχειρήσεις, μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες
(μεμονωμένους ή σε ομάδες) και σε άνεργους ή εργαζομένους ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο
απασχολούνται που δραστηριοποιούνται ή έχουν έδρα ή/και εργάζονται, καθώς και την αξιοποίηση
των δεδομένων αυτών (Internet Analytics).


Υποδράση 9.5.1β: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Στήριξης της Ανάπτυξης Οικοσυστήματος και

της Διάδοσης της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα (West Athens e - Social Economy Initiatives & Services
/ WAeSEIS).
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Στο πλαίσιο της παρούσας Υποδράσης, επιδιώκεται η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα, μέσω της ανάπτυξης πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών
στήριξης της ανάπτυξης του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα.
Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας “WAeSEIS” (West Athens e - Social Economy Initiatives &
Services ) αφορά στην παροχή ανοιχτών και δωρεάν πληροφοριών και χρήσης εργαλείων, γενικώς
σε κοινωνικές επιχειρήσεις, μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες (μεμονωμένους ή σε ομάδες)
και σε άνεργους ή εργαζομένους ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο απασχολούνται που δραστηριοποιούνται ή έχουν έδρα ή/και εργάζονται, στη Δυτική Αθήνα.
Στις ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης προς δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες θα παρέχονται
ηλεκτρονικές διαδραστικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά:
•

“Start me up” / Social Economy Initiatives: Ανάπτυξη «Οικοσυστήματος» Αλληλέγγυας Οικο-

νομίας στη Δυτική Αθήνα – Λειτουργίας ηλεκτρονικών / εικονικών υπηρεσιών «Θερμοκοίτισης Κοινωνικών Επιχειρήσεων»
•

Δημιουργία και Στήριξη «Κοινοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας» στη Δυτική Αττική (West

Athens Social Innovation Communitie - WASIC)
•

e-Mentoring Κοινωνικών - Συνεργατικών Σχημάτων Κοινωνικής Οικονομίας

•

Υπηρεσίες για την προώθηση των ΑμεΑ στην απασχόληση με αξιοποίηση της ΚΑΛΟ (Επι-

χειρώ προσβάσιμα).
Οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες γενικές υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ελεύθερα, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.
Η Δράση είναι συμπληρωματική της ενημέρωσης και πληροφόρησης που παρέχονται μέσω των
Κέντρων Στήριξης ΚΑΛΟ (υπηρεσίες Α’ Δέσμης Ενεργειών των Κ.Σ. ΚΑΛΟ που παρέχονται με
φυσική μέθοδο).
Μέσω της παρούσας, δεν θα παρέχονται υπηρεσίες Β’ Δέσμης Ενεργειών, οι οποίες δύναται να
παρέχονται μελλοντικά μέσω των Κ.Σ. ΚΑΛΟ.


Υποδράση 9.5.1γ: Συμμετοχικές Δράσεις (co-creation groups) ανάπτυξης Κοινωνικών Δι-

κτύων (Social Living labs) και επιδεικτικών ενεργειών και πρωτοβουλιών (Pilot Initiatives) για την
προώθηση και διάδοση της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα.
Στο πλαίσιο της παρούσας Υποδράσης, επιδιώκεται η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής συλλογικών και καινοτόμων δράσεων ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και διάδοσης της ΚΑΛΟ, συμπεριλαμβανομένων επιδεικτικών δράσεων και εκθέσεων, σε συνεργασία με τοπικούς και υπερ-τοπικούς
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων, φορέων του δημοσίου της Δυτικής Αθήνας που διαθέ-
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τουν κατάλληλες υποδομές, υφιστάμενων ή υπό ίδρυση φορέων ΚΑΛΟ, καθώς και των Κ.Σ. ΚΑΛΟ
της Δυτικής Αθήνας.
Ειδικότερα προβλέπεται
•

η ανάπτυξη co-working spaces για πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ

•

η προώθηση δικτυώσεων και συλλογικών / συμμετοχικών δράσεων και πρωτοβουλιών (co-

creation groups) για την προώθηση της ΚΑΛΟ σε τοπικό, θεματικό ή/και κλαδικό επίπεδο
•

η ανάπτυξη ανοιχτών κοινωνικών δικτύων (Social Living labs) και επιδεικτικών ενεργειών και

πρωτοβουλιών (Pilot Initiatives) για την προώθηση καινοτομιών και την αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της ΚΑΛΟ,
•

η συνδιοργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων φορέων και πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ σε συνεργα-

σία με την ΕΓ ΚΑΛΟ και άλλους φορείς.
•

Προβολή δράσεων, δραστηριοτήτων, προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ. των Φορέων ΚΑΛΟ της

περιοχής παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ.
Η Δράση είναι συμπληρωματική της ενημέρωσης και πληροφόρησης που παρέχονται μέσω των
Κέντρων Στήριξης ΚΑΛΟ (υπηρεσίες Α’ Δέσμης Ενεργειών των Κ.Σ. ΚΑΛΟ που παρέχονται με
φυσική μέθοδο).
Μέσω της παρούσας, δεν θα παρέχονται υπηρεσίες Β’ Δέσμης Ενεργειών, οι οποίες δύναται να
παρέχονται μελλοντικά μέσω των Κ.Σ. ΚΑΛΟ.
Στη Δράση θα ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων
υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων σε άτομα με αναπηρία.
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι:
•

Το σύνολο των Ευπαθών ομάδων της Δυτικής Αθήνας (ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες

της Περιφέρειας, με έμφαση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης), συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Δείκτες Εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδ.
δείκτη

11211

Δείκτης

Αριθμός ωφελουμένων
από κοινωνικές δράσεις
ΟΧΕ.

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Αριθμός

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

1.500

ΟΧΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό Σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Σύνολο Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

3.000.000,00€

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.000.000,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.400.000,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

600.000,00€

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00 €

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0,00 €

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

3.000.000,00€

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00 €

Δυνητικοί Δικαιούχοι
Δικαιούχoι της παραπάνω Δράσης είναι οι Δήμοι Αιγάλεω και Περιστερίου καθώς και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμός Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) , που έχουν τις σχετικές αρμοδιότητες. Ο ΑΣΔΑ,
στο πλαίσιο της παρούσας, μπορεί να συνάπτει σύμφωνα συνεργασίας με Δήμους και άλλους Φορείς, προκειμένου να αναδειχθούν πιλοτικές ή/και επιδεικτικές δράσεις ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα.
Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

---

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

---

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)

---

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

07/03/2018

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ιούνιος 2019

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2019
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Πίνακας 4: Ανάλυση Προϋπολογισμού (σε Δημόσια Δαπάνη – Δ.Δ.)
Κωδ.
ΑΠ

ΔΔ

Κωδ.
ΘΣ

ΔΔ

Κωδ.
Επεν.
Προτ.

ΔΔ

Κωδ.
Ειδικού
στόχου

ΔΔ

Κωδ. Δράσης/
πρόσκλησης

ΔΔ

Κωδ.
πεδίου παρέμβασης

ΔΔ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

09

297.633.489,00

09

297.633.489,00

9.v

9.5.ΑΣΔΑ.1

3.000.000

111

3.000.000,00

9.v.1

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ.

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των Δράσεων
Κωδικός
Δράσης

Χαρακτηρισμός
δράσης

ΔΔ

Τρόπος υλοποίησης δράσης

ΔΔ

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης

ΔΔ
μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων

ΔΔ
μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9.5.ΑΣΔΑ.1

Νέα Δράση

3.000.000,00

ΟΧΕ

3.000.000,00

-

–

–

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους Π/Υ τους.
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