
Διαγωνισμός για την έναρξη νέων Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα  

Έντυπο Αίτησης 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1  - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Τίτλος πρότασης  

…………………………………………………………………………. 

 

Νομικά στοιχεία του αιτούντος  

Νομικό όνομα του Αιτούντος   

Διεύθυνση   

Χώρα   

Επισκοπή   

Ημέρα εγγραφής   

Υπεύθυνος πρότασης   

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου - Email  

 

Τηλέφωνο   

 

Λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού του Αιτούντος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ΤΜΗΜΑ 2  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

 

(Α) Υπόβαθρο της πρότασης (το μέγιστο 2.000 χαρακτήρες) 

Παρακαλώ περιγράψτε το εναρκτήριο σημείο της πρότασής σας: 

• Ποιος είναι ο αιτών; Ποια είναι η πείρα σας όσον αφορά δραστηριότητες σχετικές με την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία;  

• Πώς γεννήθηκε η ιδέα σας, πώς τη συλλάβατε;  

• Ποιοι είναι οι μακρόχρονοι στόχοι σας και οι στρατηγικές της προτεινόμενης Κοινωνικής Επιχείρησης;  

• Ποιες είναι ή θα είναι οι επίσημοι σύνδεσμοι της προτεινόμενης Κοινωνικής σας Επιχείρησης με την τοπική 

Εκκλησία ή την ΚΑΡΙΤΑΣ;  

 

 

(Β) Περιγραφή της πρότασης (το μέγιστο 2.000 χαρακτήρες) 

Παρακαλώ περιγράψτε τους στόχους της πρότασης σας και τις βασικές δραστηριότητες/δράσεις και στρατηγικές 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.  

Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε πότε και με ποια μορφή θα εγγραφεί νόμιμα η Κοινωνική σας Επιχείρηση. 

 

 

(Γ) ) Ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού (το μέγιστο 2.000 χαρακτήρες) 

Παρακαλώ αναλύστε τις ανάγκες της αγοράς και του ανταγωνισμού στον τομέα σας (ή στην περιοχή σας): 

• Με ποιο τρόπο αναλύσατε τις ανάγκες της αγοράς στην περιοχή σας (ή στον τομέα σας – αυτό πρέπει να 

διευκρινιστεί γιατί η λέξη area χρησιμοποιείται και με τους δύο τρόπους και στην προκειμένου περίπτωση θα 

μπορούσαν να ταιριάζουν και οι δύο) όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σκοπεύετε να 

προσφέρετε; 

• Υπάρχουν άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις στην περιοχή σας (ή στον τομέα σας); Αν ναι, πόσες και τι είδους;  

• Σε ποια τιμή προσφέρουν τα αγαθά / τις υπηρεσίες τους;  

• Ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στις δικές σας επιχειρήσεις / προϊόντα και τα δικά τους όσον αφορά την 

τιμή και / ή την ποιότητα;  

• Ποιος είναι ο στόχος (πελάτες) των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας;  

 

 

(Δ) Ανάλυση της Οικονομικής Επίδρασης (το μέγιστο 2.000 χαρακτήρες) 

Παρακαλώ προσδιορίστε τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη που μπορείτε να επιτύχετε με την πρότασή σας, 

προσπαθώντας να είστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι. Ειδικότερα: 

• Εξηγήστε πώς αυτή η χορηγία / επένδυση θα επιστρέψει την έναρξη της προτεινόμενης επιχείρησής σας.. 

• Εξηγήστε πώς θα επανεπενδύσετε οποιοδήποτε ενδεχόμενο όφελος που θα δημιουργηθεί από την 

επιχορήγηση αυτή. 



• Περιγράψτε το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η επιχείρησή σας μπορεί να καταστεί αυτοσυντηρούμενη (ή 

σε ποιο επίπεδο / ποσοστό αυτοσυντήρησης πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει η Κοινωνική σας Επιχείρηση).  

 

(Ε) Ανάλυση Εμπλεκομένων (το μέγιστο 2.000 χαρακτήρες) 

Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση; Με ποιόν τρόπο θα τους χειριστείτε;  

Περιγράψτε τη σχέση σας με τους εμπλεκόμενους: επωφελούμενους, συνεταίρους, διαμορφωτές πολιτικής, άλλους 

φορείς χρηματοδότησης, ΜΜΕ. Εξηγήστε επίσης ποια είναι  η εμπλοκή και ο ρόλος της τοπικής Εκκλησίας.  

  

(ΣΤ) Ανάλυση της Κοινωνικής Επίδρασης (το μέγιστο 2.000  χαρακτήρες) 

 Παρακαλώ περιγράψτε το γενικό κοινωνικό αντίκτυπο της πρότασής σας.  

Ειδικότερα, προσπαθήστε να εντοπίσετε ποια κοινωνικά οφέλη θα έχει η κοινότητά σας, οι επωφελούμενοι, οι  

πελάτες και η οργάνωση από την πρόταση αυτή (όπως είναι: η ενίσχυση των ανθρώπων, η απασχόληση ευάλωτων 

ομάδων, η συμμετοχή των εμπλεκομένων, η δημιουργία σχέσεις, και άλλα).  

  

(Ζ) Στρατηγικές Marketing (το μέγιστο 2.000 χαρακτήρες) 

 Αν είναι εφικτό, παρακαλώ εξηγήστε ποιες είναι οι μορφές των καναλιών επικοινωνίας και του σχετικού κόστους 

(διαφήμιση, προώθηση, marketing) των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας.  

  

(Η) Χρονική διάρκεια της πρότασης και Χρονοδιάγραμμα  

Η χρονική διάρκεια της πρότασης αυτής είναι……………μήνες. 

Παράδειγμα Χρονοδιαγράμματος: 

Δραστηριότητα Μήνας 1 Μήνας 2 Μήνας 3 Μήνας 4 Μήνας 5 Μήνας 6 

Δραστηριότητα 1.1 …..  x x     

       

 
  



SECTION 3 - BUDGET AND BUSINESS PLAN 

 

(i) Budget  

Please clearly identify the costs of the proposal, briefly explaining the reason for these costs (see example). 

Please attach a pro-forma invoice for any cost above 2.000 EUR. 

 

Example of Budget lines: 

Type of expense Nr. and type of units  

x Cost per unit 

Total cost Justification 

E.g. Wheat seeds 2 tons of wheat seeds  

x 500 EUR 

1.000 EUR 2 tons of seeds to be 

planted in the 5 hectares of  

land of the agricultural 

social enterprise 

… … … … 

TOTAL AMOUNT REQUIRED … 

 

 

(j) Business plan  

Please attach to this Application form also a Business Plan of your new Social Enterprise, if any. 

 

 

Applications to be sent via email by January 31st, 2018 to  

project.elba@gmail.com and svlachos@caritas.gr  

 

mailto:project.elba@gmail.com
mailto:svlachos@caritas.gr

