
Διαγωνισμός για την ενίσχυση Υφιστάμενων 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) Γενική περιγραφή των υφιστάμενων Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του Υποβάθρου της πρότασης (το μέγιστο 

2.000 χαρακτήρες)  

Παρακαλώ παρουσιάστε σύντομα την Κοινωνική σας Επιχείρηση και την πρότασή σας. Ειδικότερα, παρακαλώ 

περιγράψτε:  

• Πώς δημιουργήθηκε η Κοινωνική σας Επιχείρηση, πότε καταγράφτηκε και υπό ποια νομική μορφή; 

• Υπάρχει κάποια επίσημη σύνδεση της Κοινωνικής σας Επιχείρησης με την τοπική Εκκλησία της ΚΑΡΙΤΑΣ; 

• Ποιες είναι οι βασικές σας δραστηριότητες και λειτουργίες, ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα; 

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

• Ποια είναι η τωρινή κατάσταση της Κοινωνικής σας Επιχείρησης; Είναι η Κοινωνική σας Επιχείρηση βιώσιμη ή 

σε ποιο ποσοστό τη θεωρείτε βιώσιμη; Αν λάβει στήριξη, ποιο είναι το ποσοστό της εξωτερικής υποστήριξης 

που χρειάζεται και ποια κεφάλαια υποστηρίζουν αυτό το στοιχείο 

 

(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.  

 

 

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

Παρακαλώ αναλύστε τις ανάγκες της αγοράς και του ανταγωνισμού στον τομέα σας: 

• Με ποιο τρόπο αναλύσατε τις ανάγκες της αγοράς στον τομέα σας όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

σας; 

• Υπάρχουν άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις στον τομέα σας; Αν ναι, πόσες;  

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

• Είναι ανταγωνιστικές οι τιμές σας σε σύγκριση με τις παρόμοιες επιχειρήσεις στην περιοχή σας (ή στον τομέα 

σας)  

• Υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δικών σας και των δικών τους προϊόντων / υπηρεσιών όσον αφορά την 

ποιότητα;  

• Ποιος είναι ο στόχος (πελάτες) της υπηρεσίας ή του προϊόντος 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 πως η επένδυση / επιχορήγηση θα επηρεάσει την επιχείρησή σας (όσον αφορά την ανάπτυξη της 

παραγωγής, την μείωση των τιμών, τις νέες προσλήψεις, την επέκταση στην αγορά ή κάτι άλλο). 



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

επιχορήγηση αυτή. 

 

 

(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     

       

 



 

ΤΜΗΜΑ 3 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

 (i) Προϋπολογισμός 

Προσδιορίστε με σαφήνεια το κόστος της πρότασης, εξηγώντας εν συντομία τον λόγο των δαπανών αυτών (βλέπε 
παράδειγμα). 

Επισυνάψτε ένα τιμολόγιο pro-forma για οποιοδήποτε κόστος άνω των 2.000 EUR. 

Παράδειγμα γραμμών προϋπολογισμού:: 

Είδος δαπάνης Αριθ. και τον 
τύπος μονάδων 

x Κόστος ανά 

μονάδα 

Συνολικό κόστος  Αιτιολόγηση 

Π.χ σπόροι σιταριού 2 τόνοι σπόρων 

σιταριού 

x 500 EUR 

1.000 EUR 2 τόνους σπόρων προς 

φύτευση σε 5 εκτάρια γης 

της γεωργικής κοινωνικής 

επιχείρησης 

… … … … 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  … 

 

 (ι) Επιχειρηματικό σχέδιο 

Παρακαλείσθε να επισυνάψετε στην παρούσα αίτηση ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο της Κοινωνικής σας 

Επιχείρησης, εάν υπάρχει. 

 

Αιτήσεις προς αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έως τις 31 Ιανουαρίου 2018 στο 

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