ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος έργου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Διάρκεια

Σύντομη περιγραφή

Τίτλος έργου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Διάρκεια

Σύντομη περιγραφή

Τίτλος έργου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Διάρκεια

MED DIET- Mediterranean Diet and Enhancement
of Traditional Foodstuff
European Project ENPI CBC MED
2013 –2015
Βασικοί σκοποί του έργου: η ευαισθητοποίηση του
μεγάλου κοινού για την αξία της Μεσογειακής Διατροφής,
ως αναπόσπαστου μέρους του μεσογειακού τρόπου ζωής
και οχήματος για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την
αλληλεγγύη στην περιοχή της Μεσογείου. Το MedDiet
συνιστά μια καινοτόμο παρέμβαση σε θέματα που
άπτονται: (α) της παραδοσιακής διατροφικής κουλτούρας,
της προβολής και της προώθησής της, (β) των
δυνατοτήτων που παρέχει αυτή η προβολή στον αγροτικό
τομέα και στην αγρο-βιομηχανία και (γ) της ενεργού
συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων, προς εξασφάλιση
των επιδιωκόμενων στόχων. Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτος, Λίβανος, Τυνησία).

IDEAMED
INTEREGG III B MEDOCC
2007 –2010
Δημιουργία ενός μηχανισμού αξιοποίησης μελετών
ευρωπαϊκών
έργων
προς
όφελος
των
δικτύων
επιχειρήσεων (π.χ. Επιμελητήρια), ερευνητικών κέντρων,
επαγγελματικών ενώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων
φορέων.

KNOLEUM “Paysages de l’Olivier”
INTEREGG III B MEDOCC
2006 –2008

Σύντομη Περιγραφή του έργου

Σύντομη Περιγραφή του ρόλου της
Μ.Κ.Ο

Τίτλος έργου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Διάρκεια

Σύντομη Περιγραφή του έργου

Τίτλος έργου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Διάρκεια

Σύντομη περιγραφή

Το έργο σκοπό είχε την αναζήτηση όλων των πιθανών
παραγόντων βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης στις
ελαιοπαραγωγικές περιοχές μέσω του εμπλουτισμού των
πτυχών που συνδέονται με τον πολιτισμό της ελιάς. Οι
δράσεις αποσκοπούσαν στην προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης και στη συντήρηση της οικονομικής,
πολιτιστικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς
της ελιάς στις εμπλεκόμενες περιοχές. Επίσης, επιχειρήθηκε
ο εντοπισμός των οικονομικών παραγόντων που
συνδέονται με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω δικτύου ερευνητικών
κέντρων του πολιτισμού της ελιάς το οποίο απαρτιζόταν
από τις εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα περιοχές.
Εκπόνησε έρευνα / μελέτη για δράσεις προώθησης της
αειφόρου ανάπτυξης και της συντήρησης της οικονομικής,
πολιτιστικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς
της ελιάς στις εμπλεκόμενες περιοχές.

PRO-DIALOGUE
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
11/2001-10/2003
Το Pro-Dialogue συνιστά μια καινοτόμο πειραματική
παρέμβαση σε θέματα που άπτονται: (α) της
οικονομικής αναδιάρθρωσης και των επιπτώσεών της
σε τοπικό επίπεδο, της ανάπτυξης, της απασχόλησης και
της μεταβολής των ειδικοτήτων, (β) των δυνατοτήτων
που παρέχει η αειφόρος ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα
και στην αγρο-βιομηχανία και (γ) της ενεργού
συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων, προς εξασφάλιση
της προσαρμογής της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
στις νέες συνθήκες

« SCHOLATSIO »
Επιχειρησιακό, συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου/International Olive Oil Council
2012
Δράσεις
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης
για
τη
Μεσογειακή Διατροφή, προϊόντα υγιεινής διατροφής για
μαθητές 6-12 έτών και την καθιέρωση ενός υγιεινούμεσογειακού κολατσιού στα κυλικεία των σχολείων, σε
συνεργασία με σχολεία και Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Τίτλος έργου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Διάρκεια

Σύντομη περιγραφή

MED MY SEA
INTEREGG III Β ARCHIMED
2007-2009
Δημιουργία
ενός
πλήρους
θεματικού
τουριστικού
προϊόντος, τον σχεδιασμό μιας θαλάσσιας διαδρομής για
την αξιοποίηση της αρχαιολογικής και περιβαλλοντικής
κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας της
ενδοχώρας θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας και της
Ιταλίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος του Έργου
Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Φορέας χρηματοδότησης
Ομάδα/-ες Στόχου
Διάρκεια

Σύντομη Περιγραφή του έργου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΑΝΕΡΓΟΙ-ΑΝΕΡΓΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2012-2013
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 630 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ
ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 6 ΔΗΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 5 ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τίτλος του Έργου

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό
συμμετοχή των ΜΚΟ

Φορέας χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ομάδα/-ες Στόχου

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

10.2012-10.2013

Σύντομη Περιγραφή του έργου

Η ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων μέσα από την δημιουργία διαδρομών
θεματικού τουρισμού σε δήμους της Ν.Δ. Ελλάδας. Η
δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων για τις
τουριστικές επιχειρήσεις και η εκπαίδευση ατόμων για τη
στελέχωση των νέων υπηρεσιών.

Τίτλος του Έργου

ΤΟΠΕΚΟ «Συλλογική Τοπική Δράση για την
Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών
ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας»

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Φορέας χρηματοδότησης
Ομάδα/-ες Στόχου
Διάρκεια

Σύντομη Περιγραφή του έργου

Τίτλος του Έργου

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013» (πρόσκληση 4/2012 του
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ειδική Υπηρεσία για την
κοινωνική ένταξη & την κοινωνική οικονομία - Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων
πόρων)
Άνεργοι – Ευπαθείς κοινωνικές Ομάδες
2012-2015
«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».
Συμμετέχουν: οι Δήμοι Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης,
Οιχαλίας,
Τριφυλίας,
Μεσσήνης,
ο
«Πολιτιστικός
Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» και το Επιμελητήριο
Μεσσηνίας.

«Ενίσχυση και στήριξη γυναικών κοινωνικά
ευπαθών ομάδων σε Δήμους της Μεσσηνίας»
ΠΡΑΞΗ 3.2.4. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο.» (Α’ και Β’ Κύκλος)
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Φορέας χρηματοδότησης

Ομάδα/-ες Στόχου
Ημερομηνία έναρξης - λήξης

Σύντομη Περιγραφή του έργου

Τίτλος έργου
Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Διάρκεια

Σύντομη περιγραφή

Τίτλος έργου
Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Διάρκεια
Σύντομη περιγραφή

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών
Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων»
(ΕΥΕ / ΓΓΙΦ)
Άνδρες/γυναίκες που ασχολούνται με την ελαιοπαραγωγή/
νέοι επιχειρηματίες
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2013
Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ισότητας των
φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών
στους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης: υποστήριξη
γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, τομείς ένταξης της
οπτικής του φύλου με καινοτόμο χαρακτήρα, όπως για
παράδειγμα το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο
πολιτισμός, η έρευνα, η επιστήμη, η τέχνη κ.ά.

TΟΠΣΑ «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης.
2013-2015
Ενέργειες και στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και
πληροφόρησης, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης,
δικτύωση και κατάρτιση/επιμόρφωση ανέργων με στόχο
την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

TΟΠΣΑ «ΗΛΙΑΤΩΡ»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης.
2013-2015
Ενέργειες
ευαισθητοποίησης
και
πληροφόρησης,
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωση και
κατάρτιση/επιμόρφωση ανέργων με στόχο την ένταξη ή
την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

