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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τον κοινωνικό πειραματισμό
1. Γενικά
Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS είναι να εξασφαλίσει
χρηματική ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Το
PROGRESS χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας μάθησης,
ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς και την ενίσχυση των βασικών
συντελεστών για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε
τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε κύριους τομείς δραστηριοτήτων:
απασχόληση, κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, συνθήκες εργασίας,
ποικιλομορφία και καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών.
2. Πολιτικό πλαίσιο και στόχοι της πρόσκλησης
Οι κοινωνικές καινοτομίες προσφέρουν λύσεις σε κοινωνικά αιτήματα
(φροντίδα παιδιών, ευκαιρίες απασχόλησης, κατάρτιση) αλλά και σε
κοινωνικές προκλήσεις (γήρανση της κοινωνίας, κλιματική αλλαγή, φτώχεια
και αποκλεισμός). Οι κοινωνικές καινοτομίες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά
και αποδοτικά, δημιουργώντας και βελτιώνοντας μοντέλα διακυβέρνησης,
μορφές οργάνωσης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, των οργανώσεων
της κοινωνίας πολιτών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και πολιτών πάνω σε
κοινωνικά ζητήματα.
Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής ΕΕ2020 «Ένωση
Καινοτομίας» και «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα εναντίον της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού» προωθούν τον κοινωνικό πειραματισμό στα πεδία

1

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 16/12/2013

της κοινωνικής καινοτομίας και πολιτικής. Το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων
(SIP) που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο
Φεβρουάριο με σκοπό να υποστηρίξει τη Στρατηγική ΕΕ2020 ορίζει ένα
πλαίσιο για να καταστήσει την κοινωνική προστασία περισσότερο επαρκή και
βιώσιμη, για την επένδυση στις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων,
καθώς και για την υποστήριξη των ανθρώπων σε όλες την κρίσιμες στιγμές
που βιώνουν. Πρόκειται για μια αλλαγή του παραδείγματος της κοινοτικής
κοινωνικής πολιτικής. Οι κοινωνικές επενδύσεις εξαρτώνται από καινοτόμες
κοινωνικές πολιτικές με την προσδοκία να παράγουν αποτελέσματα καλύτερα
από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Το SIP υπογραμμίζει ότι κοινωνική
καινοτομία και πειραματισμοί στην κοινωνική πολιτική χρειάζεται να
συλλειτουργούν σε ένα πλαίσιο πολιτικής και να συνδέονται με τις
προτεραιότητές της. Επίσης, το SIP αναγνωρίζει την ανάγκη εταιρικών
σχέσεων και κοινωνικών καινοτόμων για τη δοκιμή και υλοποίηση καινοτόμων
λύσεων.
Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη διεύρυνση της
γνωστικής βάσης, την υποστήριξη τεκμηριωμένης πολιτικής και την
εντατικοποίηση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ φορέων που προέρχονται από
τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Περαιτέρω, η σημασία του
κοινωνικού πειραματισμού εξαρτάται από την εκτίμηση των επιπτώσεων των
νέων κοινωνικών πολιτικών ή προγραμμάτων. Στην παρούσα πρόσκληση το
ενδιαφέρον εστιάζεται στις μεθοδολογικές όψεις των διαφορετικών φάσεων
εξέλιξης των καινοτομιών της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών
μεταρρυθμίσεων και των προσαρμογών των κοινωνικών πολιτικών. Συνεπώς,
δίνεται μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση και τη διάχυση σε πλήρη αρμονία
προς την καλή διακυβέρνηση της ΕΕ, την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικής
αξιοποίησης των δημόσιων δαπανών, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των
Ευρωπαίων πολιτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κοινωνικός πειραματισμός θα πρέπει να σκοπεύει στην
μέτρηση της απήχησης μιας συναφούς κοινωνικής πολιτικής και να βασίζεται
σε μια ορθή μεθοδολογία:
1. Συνάφεια της πολιτικής παρέμβασης
a. Διάγνωση αναγκών
b. Διαχείριση της πολιτικής παρέμβασης στον τομέα της
κοινωνικής πολιτικής
2. Σχεδιασμός του πειραματισμού στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής
a. Επιλέξιμος πληθυσμός
b. Μέγεθος δείγματος
c. Ανάθεση ατόμων σε πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής
d. Συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση απήχησης
3. Επιλέξιμοι φορείς
Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις
συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα PROGRESS, συμπεριλαμβανομένων
και των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη
χώρες. Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές και
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τοπικές αρχές, ΜΚΟ, φορείς παροχής υπηρεσιών, κλπ. Επισημαίνεται η
ανάγκη δημιουργίας 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 ενός πειράματος
κοινωνικής πολιτικής.
4. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 3,5
εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 700.000€ (ελάχιστη) και
1.000.000€ (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.
5. Προθεσμία υποβολής προτάσεων
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/2013/012
B-1049 Bruxelles
Belgium
ή δια χειρός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση:
European Commission
DG EMPL D/1
Call for proposals VP/2013/012
Central Courier Service
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Evere
Belgium
μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2013.
6. Περισσότερες Πληροφορίες
Το 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=629&langId=en&callId=392&fur
therCalls=yes
καθώς και στα αρμόδια εθνικά σημεία επαφής:
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Υπουργείο Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας (υπόψιν κ.κ.
Ανθή Κρητικού, 2105271409 & Στυλιανή Καραγιάννη, 2105240503).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με
αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις
όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η επιτυχής
συμμετοχή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο εν λόγω αλλά και σε όλα τα
ευρωπαϊκά προγράμματα προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, των εταιρικών σχέσεων σε
τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όλων των εν δυνάμει
πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού
σχεδιασμού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010).
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, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
4) ΠΕΔ της Χώρας
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
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Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη
(β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Παπακωνσταντίνου)
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- 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 Δράσεις-Διεθνή
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- ΕνημερώσειςΑνακοινώσεις)
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(α) Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
(β) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
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