ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΥΜ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Φόρουμ Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση συμφωνιών»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην εκδήλωση με τίτλο «Φόρουμ Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων
της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση συμφωνιών», που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
στις 10:00 π.μ στην Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου (Λεωφ. Στρατού 3, Θεσσαλονίκη
546 36). [ελεύθερη πρόσβαση σε parking από την Πύλη Εμπορίου επί της Εγνατίας].
Στο Φόρουμ Συνεργασίας θα συμμετέχουν Φορείς και Επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας, με σκοπό την
ανταλλαγή εμπειριών από Καλές Πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί αλλά και να γίνουν δικτυώσεις, προτάσεις
και συμφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε υφιστάμενα στελέχη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, καθώς επίσης και σε όσους επιθυμούν να
εισέλθουν στον χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, δημιουργώντας μια δική τους επιχείρηση, οι
οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας και να έρθουν σε
επαφή με στελέχη υφιστάμενων ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π., ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα
προβλήματα που τυχόν θα αντιμετωπίσουν, πριν προβούν σε αυτό το νέο εγχείρημα.
Το Φόρουμ Συνεργασίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την
Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας»
με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A
GREECE – BULGARIA 2014-2020» και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Για την καλύτερη οργάνωση του Φόρουμ, παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στο email apfse@rdfcm.gr.
Πληροφορίες για το Φόρουμ και το έργο στο τηλέφωνο 2310 403004 κα Πλατσιούρη Έλλη, Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει την προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Με εκτίμηση,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries participating in the Cooperation Programme
INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"/ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ETΠΑ) και εθνικούς πόρους
των κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

