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Η σημαντική ανεργία των νέων στην ΕΕ έχει καταστεί μία από τις πλέον βασικές κοινωνικές 
προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν  δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Δεδομένου, ότι οι 
παραδοσιακές μορφές δημιουργίας θέσεων εργασίας, υπό μισθολογικό καθεστώς απασχόλησης, 
δεν επαρκούν για τη μείωση της ανεργίας των νέων, και ως εκ τούτου επιβάλλεται, στα πλαίσια 
της τρέχουσας ευρωπαϊκής οικονομικής κατάστασης, να δοθεί ώθηση στην αυτοαπασχόληση, 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, το 
ευρωπαϊκό δίκτυο για την ένταξη και την τοπική κοινωνική δράση (E.L.I.S.A.N.), σε συνεργασία με 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), αποφάσισαν να καλέσουν τις ευρωπαϊκές 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, να 
παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, με στόχο την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης των νέων. 
 

Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να ενισχύσει πρωτότυπες, συναφείς και καινοτόμες δράσεις, οι 

οποίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υπέρβαση των εμποδίων που υφίσταται για την 

πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση, αναπτύσσουν την επιχειρηματική κουλτούρα και ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των νέων στην επιχειρηματικότητα προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους θέση 

εργασίας.  Για το σκοπό αυτό,  θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία σε υλοποιημένες δράσεις οι οποίες 

διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων επιχειρηματιών σε υπηρεσίες χρηματοδότησης, καθοδήγησης 

και συμβουλευτικής, καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης και  δικτύωσης. 

 

 
 

 Ποιες δράσεις αφορά;  
 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας αφορά υλοποιημένες δράσεις, των οποίων ο 

καινοτόμος χαρακτήρας συνίσταται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στα εργαλεία με τα   

οποία μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργασίας. 

 

Είναι επιλέξιμες, μεταξύ άλλων, δράσεις οι οποίες αφορούν τους παρακάτω άξονες: 

 Εφαρμογή μέτρων που διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην αυτοαπασχόληση 

 Εισαγωγή εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης 

 Αποτελεσματική και εποικοδομητική χρήση των δημόσιων πόρων 

 Διασυνοριακή συνεργασία για τη διάδοση των γνώσεων αναφορικά με την εκπαίδευση για 

την απόκτηση  επιχειρηματικού πνεύματος, την κατάρτιση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

 Δημιουργία πλατφορμών για  την ανταλλαγή εμπειριών και τη δικτύωση 

 Ποιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα;  

 
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας απευθύνεται σε οποιονδήποτε φορέα  έχει την 
έδρα του σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Είναι επιλέξιμοι τα αρμόδια Υπουργεία, οι Δήμοι, οι 
Περιφέρειες, τα Πανεπιστήμια, τα Κολέγια, οι οργανώσεις των νέων, οι κοινωνικοί εταίροι, τα 
κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, οι επιστημονικές οργανώσεις κ.λπ.   
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 Κριτήρια επιλεξιμότητας 
 

Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα παρακάτω κριτήρια: 

 η  φύση των υλοποιημένων δράσεων και οι στόχοι τους 

 οι ομάδες-στόχος  

 οι καινοτόμες πτυχές των δράσεων λαμβανομένου υπόψη του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου  

και των πολιτικών για την απασχόληση των νέων 

 η συμμετοχή των τρίτων ενδιαφερόμενων μερών στην υλοποίηση των δράσεων 

 οι πραγματοποιηθείσες καταρτίσεις κατά την υλοποίηση των δράσεων 

 τα οφέλη για τους νέους 

 η δυνατότητα μεταφοράς των εμπειριών  

 

 

 Τα Βραβεία και η Απονομή τους. 
 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) προσφέρει 15.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε ένα 

πρώτο βραβείο των 7.000 ευρώ και σε δύο βραβεία των 4.000 ευρώ. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν 

από επιτροπή, η οποία θα συσταθεί από κοινού από την Π.Ε.Δ.Α. και το δίκτυο E.L.I.S.A.N. και θα έχει 

ως μέλη αιρετούς της Τ.Α και εμπειρογνώμονες. Οι αποφάσεις της επιτροπής εναπόκεινται στην 

κυριαρχική της κρίση και τα ποσά που απονέμονται ως βραβεία δεν μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο οιασδήποτε διαφωνίας. 

 

 
 

 Ατζέντα 
 

    Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων : 7 Οκτωβρίου 2016 
  

 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και  η επίσημη τελετή απονομής βραβείων θα πραγματοποιηθεί 
στις 11 Νοεμβρίου 2016, στην Αθήνα, στο πλαίσιο  του «Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την 
Αυτοαπασχόληση των Νέων» που διοργανώνει η Π.Ε.Δ.Α. και το E.L.I.S.A.N. στις 10-11 Νοεμβρίου  
2016. 
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 Πώς υποβάλλεται η υποψηφιότητα;  
 

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που 

διατίθεται προς λήψη, στο διαδικτυακό ιστότοπο της REGIOEUROPA. Ανάλογα με την 

υλοποιημένη δράση, υπάρχει δυνατότητα και εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον/την 

υποψήφιο/α,  η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικού υλικού όπως φωτογραφίες, βίντεο και 

δημοσιεύσεις. Η φόρμα υποβολής υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία  

έγγραφα πιστοποίησης της επιτυχούς και αποτελεσματικής υλοποίησης της δράσης.  

    
 Η φόρμα υποβολής υποψηφιότητας κατά προτίμηση να συμπληρωθεί στα αγγλικά ή στα   
γαλλικά και να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της REGIOEUROPA: 
regioeuropa@skynet.be.  
 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής: 7 Οκτωβρίου 2016, πριν από τα μεσάνυχτα. 

 
 

CONTACTS 
 
REGIOEUROPA 
Representation of P.E.D.A. in Brussels 
Director  : Athanassios GOUMAS 
Contact   : Constantina ARVANITIS 
E-mail      : d.regioeuropa@regioeuropa.net 
Tel.           : +32 2 234.36.00 

 
   ELISAN      
Centre for Social Action of the City of Marseille    

Director  : Jean Max TROUILLET                
Contact   : Amandine MORELLI     
E-mail     : a.morelli@ccas-marseille.fr    
Tel.     : +33 4 86.94.47.67                    

            

   VENETO REGION 
Representation of Veneto Region in Brussels      
Director  : Marco Paolo MANTILE 
Contact   : Elena CURTOPASSI 
E-mail     : elena.curtopassi@regione.veneto.it 
Tel.     : +32 2 734.70.12  
 
 
 
 

http://www.regioeuropa.net/
mailto:regioeuropa@skynet.be
mailto:d.regioeuropa@regioeuropa.net
mailto:a.morelli@ccas-marseille.fr
mailto:elena.curtopassi@regione.veneto.it

