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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την
Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Παράταση προθεσμίας
υποβολής προτάσεων (28/8/2014)
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.22249/5-6-2014 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με το εν θέματι
ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για
την υποβολή των προτάσεων μέχρι τις 28 Αυγούστου 2014.
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι ο γενικός σκοπός της τρέχουσας
πρόσκλησης είναι υποστήριξη της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων
στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
ανωτέρω προκλήσεις και να σχεδιαστούν καινοτόμες δράσεις που να
ανταποκρίνονται στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πραγματικότητες. Η
πρόσκληση προάγει τον κοινωνικό πειραματισμό ως μέθοδο ελέγχου και
αξιολόγησης καινοτόμων λύσεων. Οι ειδικότεροι σκοποί της πρόσκλησης
αφορούν, πρώτον, την αξιοποίηση των καινοτομιών της κοινωνικής
πολιτικής για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σύμφωνα με τις ειδικότερες εθνικές
συστάσεις στο πλαίσιο του Εαρινού Εξαμήνου˙ και δεύτερον, την ενίσχυση
των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίων, ιδιωτικών φορέων και
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών προκειμένου να εμπλακούν σε δράσεις
ευαισθητοποίησης για τη χρήση και τα οφέλη των καινοτομιών κοινωνικής
πολιτικής.
Επομένως, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης οφείλουν να παρουσιάσουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική
για τον τρόπο σχεδιασμού, ελέγχου και υλοποίησης επιτυχημένων
καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων. Η καινοτομία στις κοινωνικές πολιτικές
σημαίνει νέες πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες για την ικανοποίηση νέων
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αναγκών που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής.
Αυτό σημαίνει βελτίωση της παροχής, διαθεσιμότητας, ποιότητας,
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υφιστάμενων υπηρεσιών ή
δημιουργία νέας υπηρεσίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των
πολιτών. Περαιτέρω, οι προτάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το
συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο και τις εθνικές συστάσεις στο πλαίσιο του
Εαρινού Εξαμήνου αναφορικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η
φροντίδα των παιδιών, η μακροχρόνια φροντίδα, οι υπηρεσίες δημόσιας
απασχόλησης, η κατάρτιση, η δια βίου μάθηση, η υγειονομική φροντίδα και
οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει κυρίως τις
υπηρεσίες μίας στάσης, εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμες εταιρικές
σχέσεις.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις
συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των
χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές και τοπικές
αρχές, ΜΚΟ, φορείς παροχής υπηρεσιών, κλπ. Επισημαίνεται η ανάγκη
δημιουργίας διευρυμένων συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων μεταξύ
δημόσιων αρχών (σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο) και
κοινωνικών εταίρων, παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων και
ΜΚΟ, καθώς θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για την επιτυχή υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 9.2
εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 750.000€ (ελάχιστη) και
2.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα
υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
Οι
δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης με
την Επιτροπή, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής
της πρότασης, και να έχουν μέγιστη διάρκεια 36 μηνών και ελάχιστη
διάρκεια 24 μηνών.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά
στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής SWIM
και να αποσταλούν
ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:
European Commission
DG EMPL D/1
Call for proposals VP/2014/008
B-1049 Bruxelles
Belgium
ή δια χειρός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση:
European Commission
DG EMPL D/1
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Call for proposals VP/2014/008
Central Courier Service
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Evere
Belgium
Το δε πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο
της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω
πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&callId=408
&furtherCalls=yes
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργείο Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας
& Πρόνοιας
(α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)
Κοραή 4, Τ.Κ.10564 Αθήνα
(β) Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Διεθνών Σχέσεων
Πειραιώς 40, Τ.Κ.10182 Αθήνα
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, Τ.Κ.13341 Άνω Λιόσια
4) ΠΕΔ της Χώρας
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, Τ.Κ.10678 Αθήνα
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ.11526 Αθήνα
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ.104 36 ΑΘΗΝΑ
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ.10674 Αθήνα
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(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ.10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
-Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο
site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ΔράσειςΔιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
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