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6 Χώρες

Ισπανία, Ελλάδα, 

Παλαιστίνη, Τυνησία, 

Ιορδανία & Πορτογαλία

9 Εταίροι

9 Συνεργαζόμενοι Φορείς

Tο MedTOWN είναι ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας που 

στοχεύει στην υποστήριξη του ρόλου και των ικανοτήτων των 

φορέων της Kοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  στην 

καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της μη βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης

μέσω της έρευνας και του πειραματισμού με μοντέλα 

συμπαραγωγής όπως τη χρήση συμπληρωματικού νομίσματος 

για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και οικονομικής 

βοήθειας στις πιο ευάλωτες ομάδες προκειμένου να αυξηθεί ο 

κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος, η αποτελεσματικότητα των 

δημόσιων πολιτικών και η διαφάνεια των δαπανών σε τοπικό 

επίπεδο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

3,4 εκ., συμμετοχή ΕΕ 86,5%

Το MedTOWN ενθαρρύνει ένα μοντέλο αειφόρου 

ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, που θα μετατρέψει τις 

δημόσιες υπηρεσίες από μονομερείς παρόχους σε 

διαμεσολαβητές  πιο δημοκρατικών και συμμετοχικών 

τοπικών κοινοτήτων.

Συνολική διάρκεια 36 μηνών 

(2019-2022)

6 Δράσεις επίδειξης

6 Πιλοτικά έργα

Ο κύριος στόχος του MedTOWN είναι να προωθήσει πρωτοβουλίες συμπαραγωγής τοπικών πολιτικών, σε συνεργασία με 

φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η συμπαραγωγή ενδυναμώνει τους πολίτες μέσω της συνεργασίας τους 

με τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγκεκριμένων δημοσίων πολιτικών.

Η συμπαραγωγή δημιουργεί επίσης πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κοινωνίες 

καθώς, μέσω τις συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες, ενδυναμώνεται η 

αίσθηση του ανήκειν, επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός κοινωνικής ένταξης, 

βελτιώνεται η κοινωνική συνοχή και δημιουργείται νέο κοινωνικό κεφάλαιο. 

Παράλληλα, η διαδικασία συμπαραγωγής μπορεί να αποδειχθεί πιο οικονομική για

την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των δημόσιων πόρων, 

επαληθεύει την καταλληλότητα των δαπανών με γρήγορο και σταθερό τρόπο και μειώνει τον 

φόρτο εργασίας μέσω της συντόμευσης της διαδικασίας επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και των ατόμων που 

χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.

Θα πραγματοποιηθεί μια σειρά πειραματικών δράσεων μέσω ενός 

μοντέλου συμπαραγωγής με σκοπό την ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και των δημοσίων 

δαπανών. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο Παρακολούθησης 

& Αξιολόγησης για τη μέτρηση των κοινωνικοοικονομικών 

επιπτώσεων, μέσω της Έρευνας Δράσης, προκειμένου να 

διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τον σχεδιασμό 

πολιτικής.

Η Kοινότητα Πρακτικής του έργου MedTOWN (Community of 

Practice - CoP) (cop.acpp.com) θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο 

επικοινωνίας στο έργο. Θα είναι ένας χώρος έμπνευσης, αμοιβαίας 

e-μάθησης και αλληλεπίδρασης στον δρόμο προς την κοινωνική 

καινοτομία και τη συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και 

μια πλατφόρμα για διάλογο και κριτικό προβληματισμό μεταξύ των 

επαγγελματιών του δημόσιου κοινωνικού τομέα, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, των πολιτών και των φορέων της Κοινωνικής & 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενω, παράλληλα, θα υπάρξει και 

διασύνδεση με άλλες Κοινότητες Πρακτικής που δρουν εντός του 

τομέα των βιώσιμων κοινοτήτων και της οικο-κοινωνικής 

καινοτομίας.

Το MedTOWN θα παρέχει ένα καινοτόμο, δυναμικό και 

εμπνευσμένο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, το οποίο θα 

λειτουργήσει ως ένα μονοπάτι μετασχηματισμού με στόχο την 

ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων όσων θα 

συμμετάσχουν στην ανάπτυξη τοπικών συμπράξεων δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που θα 

προωθούν την ευημερία.

Οι 3 πυλώνες δραστηριότητας του MedTOWN:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΟΣΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

Η χρήση τοπικών και συμπληρωματικών νομισμάτων μπορεί να μετατρέψει ένα πρόγραμμα κοινωνικών παροχών σε ένα 

πρόγραμμα προώθησης της τοπικής οικονομίας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα, οι επιδοτήσεις όχι μόνο καλύπτουν τις βασικές 

ανάγκες του πληθυσμού, αλλά ενισχύουν τον οικονομικό αντίκτυπο των δαπανών. Η χρήση τοπικών νομισμάτων ευνοεί το τοπικό 

εμπόριο και την ανακύκλωση του χρήματος εντός της τοπικής οικονομίας, γεγονός που αυξάνει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 

των δημοσίων δαπανών.

Τα συμπληρωματικά νομίσματα δεν επιδιώκουν να αντικαταστήσουν, αλλά να συμπληρώσουν το εθνικό νομισματικό σύστημα 

υποστηρίζοντας τις τοπικές αγορές και οικονομίες.
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6 Χώρες
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9 Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ισπανία

Συμπαραγωγή της χορήγησης επιδομάτων άμεσης βοήθειας στον χαμηλού 

εισοδήματος πληθυσμό που διαμένει στην περιοχή Amate του  Δήμου 

Σεβίλλης μέσω της χρήσης συμπληρωματικού νομίσματος, με στόχο την 

επίτευξη θετικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων καθώς και την 

ενδυνάμωση και την αειφορία της τοπικής οικονομίας. 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟ ΚΟΙΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πορτογαλία

Παροχή βοήθειας στη συμπαραγωγή ανανέωσης αστικού δημόσιου χώρου που 

επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην 

ανάπτυξη του Άγρο-δάσους του Campolide, ως μέσου για την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων που ζουν σε γειτονιές χαμηλού 

εισοδήματος και της δικτύωσης με τοπικούς φορείς της Κοινωνικής & 

Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΥΞΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Tυνησία

Συμπαραγωγή κοινωνικής στέγασης για γυναίκες που έχουν επιζήσει από έμφυλη βία σε μεταβατικά 

διαμερίσματα, με στόχο να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή τους στη βελτίωση των ικανοτήτων τους 

προκειμένου να καταφέρουν να παράξουν  συλλογικά επαρκές εισόδημα για να επιτύχουν οικονομική 

ανεξαρτησία και ευημερία.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ. ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΘΑ

ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ιορδανία

Υπηρεσίες συμπαραγωγής για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) μέσω 

εκκολαπτηρίου κοινωνικών επιχειρήσεων που φιλοξενείται από το 

Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης και λειτουργεί από το JOHUD. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΦΩΝ, ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟΥ

(INCUBATOR)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Παλαιστίνη

Συμπαραγωγή ενός κοινοτικού συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων που βασίζεται 

στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μέσω της χρήσης συμπληρωματικού νομίσματος CC, με 

την υποστήριξη του Δήμου Beni Zeid και των τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών . Το τοπικό 

νόμισμα θα λειτουργήσει ως κίνητρο τόσο για την ενθάρρυνση του διαχωρισμού αποβλήτων 

όσο και ως μηχανισμός για την αύξηση της οικονομικής ικανότητας των ευάλωτων οικονομικών 

ομάδων.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ CO2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Ελλάδα

Ενδυνάμωση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ενίσχυση 

της τοπικής οικονομίας μέσω της παράλληλης υποστήριξης των μικρών τοπικών επιχειρήσεων και 

πιλοτικής εφάρμογης τοπικού συμπληρωματικού νομίσματος.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ


