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Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας στην Κρήτη (ΕΚΤ)

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο
πρόσβαση στην απασχόληση

Δράση: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών

: 5.000.000 ευρώ

Ενδεικτικές δράσεις :Ενδεικτικές δράσεις :
Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (start up
Δικτύωση επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (social clustering
Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων
Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων
Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων
δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής
τους τομείς παρεμβάσεις που θα προσδιοριστούν στο

στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

δράση αυτή δεν ενεργοποιήθηκε (Οι πόροι διατέθηκαν
πρόσθετο προσωπικό, για την αντιμετώπιση της πανδημίας

: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί

κοινωνικών επιχειρήσεων

up)
clustering)

Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων

επενδυτικής προτεραιότητας θα είναι σε άμεση συνάφεια
στο σχέδιο δράσης του Περιφερειακού Μηχανισμού για

διατέθηκαν για την ενίσχυση των υγειονομικών μονάδων
πανδημίας)



Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης
προϊόντων και υπηρεσιών

Δράση: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid
στην Περιφέρεια Κρήτης»στην Περιφέρεια Κρήτης»

: 63.000.000 ευρώ

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/
πλαίσιο της πρόσκλησης.

: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 

επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid

/2016 αποτελούσαν επιλέξιμη νομική μορφή ΜΜΕ,



Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021--2027



Προτεραιότητες του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

ΣΠ1. Μια Εξυπνότερη Ευρώπη

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη
Π2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των 

Π3. 

(5) ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη

ΣΠ5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες

Π4. 

Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

Π6. 

2027

Π1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της 
Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ)

Π2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των 
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ) 

Π3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας  
(ΕΤΠΑ)

(8) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π «ΚΡΗΤΗ» 21-27

(ΕΤΠΑ)

Π4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και Κοινωνικής 
Συνοχής (ΕΤΠΑ)

Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Π6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών 
Κέντρων και της Υπαίθρου (ΕΤΠΑ)

Π7.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Π8.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+



Οι επιδιώξεις

Ενίσχυση της απασχόλησης

Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες 
απασχολησιμότητας. 

Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά, βασισμένων στην οικογένεια και την κοινότητα. Ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά, βασισμένων στην οικογένεια και την κοινότητα. 
Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και  των έμφυλων

Πρόσβαση μειονεκτουσών ομάδων σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση 
βαθμίδων

Ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας σε ποιοτικές και 
οικονομικά προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες και καθώς υπηρεσίες υγείας.

Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα. 
πρόσβασης σε δομές απεξάρτησης 

Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ενεργούς κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης της 

ρόσβαση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 

νάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά, βασισμένων στην οικογένεια και την κοινότητα. νάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά, βασισμένων στην οικογένεια και την κοινότητα. 
έμφυλων διακρίσεων

ομάδων σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση όλων των 

πρόσβαση των ευπαθών ομάδων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας σε ποιοτικές και 
υπηρεσίες υγείας.

ετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα. Εξασφάλιση της έγκαιρης 



Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης στην
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία,
νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων
μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες
για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω

Απασχόληση 

για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας [4.α]

Δράσεις 
Δράσεις συμβουλευτικής-κατάρτισης-πιστοποίησης- πρακτικής 
άσκησης-mentoring ανέργων
Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων
Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας

Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

απασχόληση και μέτρα
εργασία, συγκεκριμένα, τους

εγγυήσεων για τη νεολαία, τους
στην αγορά εργασίας, και

μέσω της προώθησης τηςμέσω της προώθησης της
α]

πρακτικής 

Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας



Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων

Δράση θα χρηματοδοτήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας
Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016
απασχόλησης.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς :

τουρισμός εμπειρίας και γενικότερα υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου,
γροδιατροφή,

υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον & πράσινες τεχνολογίες
κυκλική οικονομία
οικοτεχνία / χειροτεχνία

όπως αυτοί έχουν αναδειχθεί στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία

νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που
επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

(ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς :

τουρισμός εμπειρίας και γενικότερα υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου,

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία.



Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων/χρονοδιάγραμμα

Η πρόσκληση της δράσης (κρατική ενίσχυση)
τρίμηνο 2023.

Προγραμματίζεται να εκχωρηθεί η διαχείρισηΠρογραμματίζεται να εκχωρηθεί η διαχείριση
Κρήτης)

π/υ Δράσης: 2.000.000 ευρώ

Υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν 30 επιχειρήσεις
σχεδίων

Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων/χρονοδιάγραμμα

ενίσχυση) αναμένεται να εκδοθεί το 1ο

διαχείριση στον ΕΦΕΠΑΕ(Αναπτυξιακήδιαχείριση στον ΕΦΕΠΑΕ(Αναπτυξιακή

επιχειρήσεις για υλοποίηση επενδυτικών



Κατανομή πόρων ανά Στόχο Πολιτικής

Μια Εξυπνότερη Ευρώπη

Προώθηση καινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού  
μετασχηματισμού

10,6% των 
συνολικών  πόρων

ΣΠ2 Μια πιο πράσινη Ευρώπη

πιο
διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Ανάπτυξη προσβάσιμων,
υψηλής ποιότητας,

ΣΠ4 Μια πιο κοινωνική
Ευρώπη

Επένδυση σε ανθρώπινο  
δυναμικό και διασφάλιση  

Προώθησης καθαρής και  
δίκαιης ενεργειακής
μετάβασης, των πράσινωνκαι  
γαλάζιων επενδύσεων

20,2% των συνολικών
πόρων

Μια Ευρώπη πιο κοντά
πολίτες της

Προώθηση βιώσιμης και  
ολοκληρωμένης ανάπτυξης,  
μέσω της στήριξης τοπικών  
πρωτοβουλιών

16% των συνολικών
πόρων

υψηλής ποιότητας,
πολυτροπικών, έξυπνων και  
βιώσιμων υποδομών και
συστημάτωνμεταφορών
12,3% των συνολικών πόρων

δυναμικό και διασφάλιση  
ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά

39,5% των συνολικών πόρων

και  

79.798.908

69.162.747

114.077.839

59.757.394

ΣΠ4 -ΕΤΠΑ

ΣΠ3 - ΕΤΠΑ

ΣΠ2 - ΕΤΠΑ

ΣΠ1 - ΕΤΠΑ

αγαθά

πόρων

2.862.365

5.000.000

90.485.064

143.392.994
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Ευχαριστώ πολύ!

pepkritis.gr
#ΕΥΔ_ΕΠ_Περιφέρειας_Κρήτης
#περιφερεια_κρητης
#creteregion


