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Δεληίο Σύπος 26/11/18 
Ημεπίδα Παποςζίαζηρ ηος Έπγος 

Investment Development and Empowerment Action (IDEA)  

άββαηο 08/12/2018, 10:00 - Ξενοδοσείο Olympic, Ιωάννινα 

 

Σν Έξγν Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είλαη κηα θηιόδνμε ειιελν-αιβαληθή 
πξωηνβνπιία θνξέωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο θαη ελδηαθέξνληαη λα 
δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο Kοινωνικών Eπισειπήζεων, Οπγανώζεων Κοινωνίαρ ηων 
Πολιηών, αιιά θαη γεληθόηεξα ηωλ κοινωνικών επενδύζεων. ηόρνο είλαη ε ζύδεπμε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
δήηεζεο γηα θνηλωληθέο επελδύζεηο, θαζώο θαη ε κειέηε θαη ε εμεηδίθεπζε πβξηδηθώλ εξγαιείωλ 
ρξεκαηνδόηεζεο θνξέωλ θαη δξάζεωλ ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ 
εθαξκνγή ζε ηνπηθό, αιιά θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν.  

Σν Έξγν IDEA πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Εδαθηθήο πλεξγαζίαο INTERREG Ειιάδα – 
Αιβαλία 2014 – 2020 από ην νπνίν θαη ρξεκαηνδνηείηαη. Σν εηαηξηθό ζρήκα ηνπ Έξγνπ απνηειείηαη από ηνπο 
εμήο θνξείο: 

 Auleda Local Εconomic Development Agency (Αιβαλία) 

 Δήκνο Υεηκάξξαο (Αιβαλία) 

 Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ (Ειιάδα) 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΑΜΚΕ (Ειιάδα) 

 Δήκνο Άξηαο (Ειιάδα). 

Τπεύζπλνο θνξέαο γηα ηηο δξάζεηο ζηελ πεξηνρή ηωλ Ιωαλλίλωλ είλαη ε ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ, ελώ γηα ηηο 
δξάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο, ν Δήκνο Άξηαο. Σν Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ παξέρεη νξηδόληηα επηζηεκνληθή 
ηερλνγλωζία θαη ζηηο δύν πεξηνρέο.  

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, κέζω ζπκβνπιεπηηθώλ (capacity building) αιιά θαη εθπαηδεπηηθώλ δξάζεωλ, ζα 
ππνζηεξηρηνύλ δπλεηηθνί ιήπηεο θνηλωληθώλ επελδύζεωλ (Φνξείο Κνηλωλίαο ηωλ Πνιηηώλ, ύιινγνη, 
ωκαηεία, ΑΜΚΕ, Φνξείο Κ.ΑΛ.Ο. θιπ), ελώ γηα δύν θνηλωληθέο επελδύζεηο νη νπνίεο ζα επηιεγνύλ κέζω 
αλνηρηήο δηαδηθαζίαο, ζα ππάξμεη ππνζηήξημε θαη γηα ηελ εύξεζε ρξεκαηνδόηεζεο.   

Σν άββαηο 08/12/2018 (ώπα έναπξηρ 10:00) ζηο ξενοδοσείο Olympic ζηα Ιωάννινα, παξνπζηάδνπκε γηα 
πξώηε θνξά ζην επξύ θνηλό ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ θαη αλνίγνπκε κηα ζπδήηεζε κε θνξείο θαη νξγαλώζεηο ηεο 
Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο, ηεο Κνηλωλίαο ηωλ Πνιηηώλ, αιιά θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία 
επειπηζηνύκε λα δηαξθέζεη όρη κόλν κέρξη ηελ ηππηθή νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη κεηά από απηή.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήιωζεο, νη θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν IDEA ωο ωθεινύκελνη, 
ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξωζνύλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη λα 
δειώζνπλ ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπο.  

ηελ εθδήιωζε ζα ζπκκεηέρνπλ εθπξόζωπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αλαπηπμηαθώλ εηαηξεηώλ, Σξαπεδώλ, 
αιιά θαη εθπξόζωπνη θνξέωλ ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδήιωζεο ζα αλαθνηλωζεί ηηο επόκελεο κέξεο ζην www.3ts.gr. 

 

Με εθηίκεζε, 

Νηθόιανο Δεκεηξηάδεο (θηλ. 6937 068756) 
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