Αρχική Ανακοίνωση Αιτήσεων Χρηματοδότησης
Κοινωνική Ένταξη: Το πρόγραμμα MoreThanAJob θα απονείμει 10
επιχορηγήσεις για την υποστήριξη καινοτόμων κοινωνικών δράσεων
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Το πρόγραμμα MoreThanAJob θα ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία με
στόχο να προσφέρει 10 χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις (2 σε κάθε
χώρα υλοποίησης του προγράμματος, δηλαδή την Παλαιστίνη, τον
Λίβανο, την Ιορδανία, την Ελλάδα και την Ιταλία) που θα αποσκοπούν
στην ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνικών δράσεων. Το ποσό της κάθε
επιχορήγησης θα είναι 20.000 ευρώ ανά πρόταση.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ξεκινήσουν ανοικτές προσκλήσεις για
επιχορηγήσεις, για την υποστήριξη 10 φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΟ), οι οποίοι θα καταθέσουν τα καλύτερα
σχέδια εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή δράσεων κοινωνικών
υπηρεσιών, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη επιλεγεί
από το πρόγραμμα.
Το σύνολο των εταίρων θα δημοσιεύσει μια ανοιχτή πρόσκληση που θα
απονείμει 20.000 ευρώ σε καθεμία από τις 10 καλύτερες προτάσεις
φορέων ΚΑΟ που θα στοχεύουν στην εφαρμογή του πλαισίου
MoreThanAJob στην περιοχή στόχευσης. Όλοι οι ιδιωτικοί
φορείς/πρωτοβουλίες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως φορείς ΚΑΟ
είναι επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτηση. Η υποβολή των προτάσεων
θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.
Το έργο MoreThanAJob είναι ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα ENI CBC Med της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο
υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2022,
στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Ελλάδα και την Ιταλία,
από επτά (7) φορείς/οργανισμούς που αποτελούν τους εταίρους του
προγράμματος.
Το MoreThanAJob στοχεύει στην ενίσχυση νέων μηχανισμών
συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (KAΟ) και της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να
σχεδιάσουν από κοινού, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν υπηρεσίες
για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ευάλωτων
ομάδων.
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Το πλαίσιο των νέων πιλοτικών προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης,
το οποίο έχει αναπτυχθεί καθώς και οι συνοπτικές προτάσεις πολιτικής
θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνικών δράσεων, ενώ
θα βελτιώσουν και τον σχεδιασμό πολιτικών προσαρμοσμένων στις
ανάγκες των ομάδων στόχων που είναι οι άνεργοι, εστιάζοντας ειδικά
σε ευάλωτες ομάδες όπως τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες, οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες.
Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής:
Ένα σχέδιο Προϋποθέσεων και Όρων Συμμετοχής θα κυκλοφορήσει
μέσα στους επόμενους δύο μήνες, μόλις ξεπεραστούν οι περιορισμοί
λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να
υποβάλουν αίτηση κάνοντας χρήση μιας φόρμας αίτησης
χρηματοδότησης/επιχορήγησης.
Οι
Προϋποθέσεις
και
Όροι
Συμμέτοχής θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
(1) τη χρηματοδοτική κατανομή (2) τα κριτήρια επιλεξιμότητας, (3) τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων, (4) τη διαδικασία αξιολόγησης και
τέλος (5) το χρονοδιάγραμμα για την κατανομή επιχορηγήσεων και την
ολοκλήρωση του έργου. Θα περιλαμβάνεται επίσης το Πλαίσιο
MoreThanAJob και οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη επιλεγεί από
τους εταίρους του έργου.

Σύντομα θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές
δράσεις για τους συμμετέχοντες φορείς της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας με στόχο να αποκτηθούν η κατάλληλη γνώση
και οι ικανότητες για την δημιουργία προτάσεων/σχεδίων που θα
αφορά τις χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα είναι σε ισχύ από τον Μάρτιο
έως τον Μάιο του 2021.
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Αναμενόμενο χρονικό πλαίσιο:
Ανάλογα με τη διάρκεια των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, το
ενδεικτικό
χρονικό
πλαίσιο
μεταξύ
της
ανάθεσης
της
χρηματοδότησης/επιχορήγησης και της οριστικοποίησης της πρότασης
και της υποβολής είναι περίπου 6 μήνες. Αυτό θα επιβεβαιωθεί ή θα
τροποποιηθεί ανάλογα στις Προϋποθέσεις και τους Όρους Συμμετοχής.
Που βρισκόμαστε τώρα;
Πραγματοποιούμε αυτήν την πρώτη δημοσίευση για να επιτρέψουμε
στις υποψήφιες «ομάδες» να προετοιμαστούν για την επίσημη
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, συνίσταται
οι «ομάδες» να επωφεληθούν από τον χρόνο που μεσολαβεί για την
υποβολή για να αναπτύξουν τις ιδέες των προτάσεων/σχεδίων δράσης
που θα στοχεύουν στην εφαρμογή του πλαισίου MoreThanAJob στην
περιοχή στόχευσης.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα MoreThanAJob στον ιστότοπο ENI CBC
MED, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn.

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο!
Ιστοσελίδα του έργου: http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
Facebook: https://www.facebook.com/Morethanajob-106083727520182/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/morethanajobeni/about/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfJ6rf2WrabNTxI_E_uDDKw
Twitter: https://twitter.com/than_job
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