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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη: Πρόσκληση
υποβολής
αιτήσεων
για
τα
Βραβεία
Καινοτομίας
και
Επιχειρηματικότητας
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη (European
Network of Innovation for Inclusion) αντιπροσωπεύει μια πλατφόρμα για
δημιουργία καινοτομία μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών που συμβάλλουν στη
δημιουργία μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό το δίκτυο θα
βοηθήσει διαφορετικούς οργανισμούς να αναπτύξουν επιτυχημένα έργα
κοινωνικής ένταξης μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και συμμετοχής
τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα. Στην ουσία αυτό το δίκτυο είναι
ένα εργαλείο για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς. Το δίκτυο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνική
Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ισπανία) ως διακρατικό έργο
συνεργασίας.
Πρόσφατα το Δίκτυο δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για τη βράβευση δύο έργων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στόχος
αυτής της πρόσκλησης είναι η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας μέσω
της αναγνώρισης καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός, ώστε να
μπορούν να εμπνεύσουν άλλους οργανισμούς και επαγγελματίες που
εργάζονται στον ίδιο τομέα και, αφετέρου, ώστε να μπορούν να
κοινοποιηθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το δίκτυο, κοινωνική καινοτομία
σημαίνει καλύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων με ανάπτυξη
νέων προτάσεων ή ιδεών, εκτέλεση πιλοτικών έργων και αναπαραγωγή ή
κλιμάκωση έργων ή πρακτικών. Η πρόσκληση αφορά δύο κατηγορίες:
(1) Καλές πρακτικές προώθησης της απασχολησιμότητας μέσω
προγραμμάτων ένταξης στην αγορά εργασίας.
(2) Καλές πρακτικές προώθησης της απασχολησιμότητας μέσω
προγραμμάτων επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς.
Τα ανωτέρω προγράμματα θα πρέπει να αφορούν ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες: γυναίκες, ανέργους, νέους, μετανάστες, πρόσφυγες,
άτομα χωρίς εκπαιδευτικό υπόβαθρο κ.α.
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Οι φορείς που θα αναδειχθούν νικητές σε κάθε κατηγορία θα
χρηματοδοτηθούν για τη συμμετοχή αλλά και την οργάνωση των βασικών
δραστηριοτήτων του Δικτύου. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν για:
- Τη συμμετοχή τους στην ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση του δικτύου, όπου θα
δοθούν τα βραβεία της παρούσας πρόσκλησης (Μαδρίτη, 3 Νοεμβρίου 2022).
- Τη φιλοξενία και οργάνωση μιας επίσκεψης- μελέτης για την απόκτηση
γνώσεων για τις δράσεις του Δικτύου
- Τη φιλοξενία μιας ομάδας εργασίας, όπου συγκεκριμένα θέματα που
σχετίζονται με τις καλές πρακτικές και άλλα θέματα ενδιαφέροντος θα
αντιμετωπιστούν για τη μεταφορά των καλών πρακτικών σε άλλα έργα και
οργανώσεις ή για να δημιουργήσουν ιδέες για έργα για τις προσεχείς
προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Οι αιτήσεις αλλά και τα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται
ηλεκτρονικά (E-mail: eunetforinclusion@accioncontraelhambre.org), μέχρι
την 21η Ιουλίου 2022. Περισσότερες
πληροφορίες
για το έντυπο της
αίτησης και τους όρους συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε στην κάτωθι
ιστοσελίδα:
https://europeannetforinclusion.accioncontraelhambre.org/
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Κοινοποίηση:
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
5) ΚΕΔΕ
(E-mail: info@kedke.gr)
6) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
7) ΠΕΔ της Χώρας
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ΔράσειςΔιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
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