
 

 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα δελτία συµµετοχής θα πρέπει να συµπληρώνονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον 

Εθνικό Συντονιστή Ε.Β.Π.Ε. (διεύθυνση στο τέλος του δελτίου). ∆ελτία συµµετοχής σε 

εκτυπωµένη µορφή δεν θα γίνονται δεκτά κατά το δεύτερο στάδιο της συµµετοχής (σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο) 

Ενότητα Ι: Γενικές πληροφορίες 
 

1. Στοιχεία αιτούντα 

Ονοµασία συµµετέχοντος 
οργανισµού:  
(αυτή ακριβώς η διατύπωση θα 
χρησιµοποιείται σε κάθε δηµοσιευθέν 
υλικό) 

 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  

 

 

Χώρα:   

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του οργανισµού: 

 

∆ιεύθυνση διαδικτυακής 
τοποθεσίας: 

 

Τηλέφωνο:  

Φαξ:  

Υπεύθυνος επικοινωνίας (όνοµα 
και τίτλος): 

 

 

Αριθµός τηλεφώνου υπεύθυνου 
επικοινωνίας: 

 

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου υπεύθυνου 
επικοινωνίας: 
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2. Επιλέξτε την κατηγορία βραβείου στην οποία θέλετε να διαγωνιστείτε. 

(Σηµείωση: µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή µόνο σε µία κατηγορία, ενώ η Κριτική 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την κατηγορία εάν το κρίνει απαραίτητο) 

� Προώθηση της Επιχειρηµατικότητας 
� Επένδυση στις Επιχειρηµατικές ∆εξιότητες 
� Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος 
� Υποστήριξη της ∆ιεθνοποίησης της Επιχείρησης 
� Υποστήριξη της ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της 

Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων 
� Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηµατικότητα 

 
Περιγράψτε συνοπτικά τον οργανισµό σας και τη δράση του. 
100 λέξεις το µέγιστο  
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Ενότητα ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε την Πρωτοβουλία 

Αυτή η ενότητα εξετάζει τη φύση της πρωτοβουλίας, τον τρόπο εφαρµογής της, 
καθώς και τα οφέλη της. 
 
 
1. Στοιχεία της πρωτοβουλίας 

Όνοµα πρωτοβουλίας:  

 

Όνοµα πρωτοβουλίας στα αγγλικά: 
(αυτή ακριβώς η διατύπωση θα 
χρησιµοποιείται σε κάθε δηµοσιευθέν υλικό) 

 

 

 

 

Λίστα όλων των οργανισµών 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που 
εµπλέκονται στην πρωτοβουλία 

Σε περίπτωση συµβάσεων 
συνεργασίας δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα, πρόκειται για:  

- Χρηµατοδοτική συµφωνία 

 

- Επίσηµη συµφωνία 
 

- Ρητή υποστήριξη 

 

Περιγράψτε τις λεπτοµέρειες της 
συµφωνίας συνεργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι  □    Όχι  □ 

Ναι  □    Όχι  □ 

 

Ναι  □    Όχι  □ 

∆ιάρκεια πρωτοβουλίας 

(ελάχιστο διάστηµα δύο ετών) 

- Ποια ήταν η ηµεροµηνία έναρξης 
της πρωτοβουλίας; 

- Ποια ήταν η ηµεροµηνία λήξης της 
πρωτοβουλίας; 

 

Ποιο ήταν το ποσό του συνολικού 
προϋπολογισµού που επενδύθηκε 
στην εν λόγω πρωτοβουλία; 

∆ιαχωρίστε και καταγράψτε τυχόν 
αµοιβαία επένδυση ή επένδυση σε 
ανθρώπινο δυναµικό 

 

Λάβατε χρηµατοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Ναι O   Όχι O 

Εάν ναι, ποιο ήταν το ποσό; 
________________ 

Τι είδους; ____________________ 
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2. Περιγραφή της πρωτοβουλίας 
Περιγράψτε αναλυτικά την πρωτοβουλία, αναφέροντας τα παρακάτω κύρια 
σηµεία, όπως η ανάλυση κατάστασης, οι προκλήσεις, η δηµιουργική 
λύση/επιχειρηµατική στρατηγική, η υλοποίηση, η συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων µερών και το πρόγραµµα µελλοντικής εφαρµογής. Απαιτείται η 
συµπερίληψη µιας περιπτωσιολογικής µελέτης του έργου µε την παροχή ενός τοπικού ή 
περιφερειακού παραδείγµατος, εάν πρόκειται για εθνική πρωτοβουλία. 

1.000 λέξεις το µέγιστο (περίπου 2 σελίδες) 
 
3. Αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας 
∆ώστε λεπτοµερή στοιχεία και αριθµούς σχετικά µε την πρωτοβουλία. Αυτά τα 
αποτελέσµατα πρέπει να αποδεικνύουν ότι η πρωτοβουλία υφίσταται εδώ και δύο 
χρόνια τουλάχιστον και θα πρέπει να περιλαµβάνουν τυχόν µετρήσιµα 
αποτελέσµατα και στατιστικά και συγκριτικά δεδοµένα. 
1.000 λέξεις (περίπου 2 σελίδες) το µέγιστο 
 
4. Υποστήριξη από τρίτους 
Επισυνάψτε σε έγγραφο pdf επιστολή υποστήριξης υπογεγραµµένη από υψηλά 
ιστάµενο πρόσωπο µε ανεξάρτητη γνώση της πρωτοβουλίας. Η εν λόγω επιστολή 
µπορεί να προέρχεται από πολιτικό, επιχειρηµατία, ακαδηµαϊκό ή από έναν 
επιχειρηµατικό οργανισµό που δεν εµπλέκονται µε οικονοµικό ή άλλον τρόπο 
στην οργάνωση της πρωτοβουλίας. 
 
 
5. Ηλεκτρονικοί σύνδεσµοι 
Μπορείτε να συµπεριλάβετε έως και πέντε συνδέσµους από οπτικό ή 
οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα συµβάλλει στην προώθηση της πρωτοβουλίας 
σας. Αυτό το υλικό θα βοηθήσει την Κριτική Επιτροπή να κατανοήσει την 
συµµετοχή σας και ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί για προωθητικούς σκοπούς. 
Έχετε υπ’ όψιν ότι οι εν λόγω σύνδεσµοι δεν θα µεταφραστούν στα αγγλικά.  
 
Τα βίντεο θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχεία HD (720p ή 1.080p) και η 
προτιµώµενη µορφή είναι τα αρχεία MP4. Η διάρκεια του αρχείου βίντεο θα 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 60 δευτερολέπτων και 3 λεπτών. 
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Ενότητα ΙΙΙ: ∆ηµοσιοποίηση 

Η συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηµατικότητας 
συνεπάγεται ότι συµφωνείτε µε τη δηµοσιοποίηση της πρωτοβουλίας και του 
ονόµατος του οργανισµού σας. Οι οργανωτές των Βραβείων διατηρούν το 
δικαίωµα επεξεργασίας τυχόν δελτίου τύπου που παρέχεται από την 
πρωτοβουλία. 
 
1. ∆ελτίο τύπου  
1.1 Συντάξτε µία πρόταση έως 75 λέξεις περιγράφοντας την πρωτοβουλία. Η 
παρούσα ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί για προώθηση στα Μ.Μ.Ε. κατά την 
περιγραφή της πρωτοβουλίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Συντάξτε ένα κείµενο 250 λέξεων κατάλληλο για προώθηση στα Μ.Μ.Ε., 
περιγράφοντας την πρωτοβουλία και τα αποτελέσµατά της 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Υπεύθυνος ∆ηµοσίων σχέσεων/Μ.Μ.Ε. στον οργανισµό σας 

Όνοµα:  

Τίτλος/θέση:  

Τηλέφωνο:   

Φαξ:  

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου: 
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Ενότητα IV: Σύνοψη συµµετοχής 
 
Συµπληρώστε το ακόλουθο φυλλάδιο σύνοψης µίας σελίδας. ∆εν θα πρέπει να 
υπερβαίνει την έκταση µίας σελίδας A4 (περίπου 500 λέξεις) 
 
Καταγράψτε τις διευθύνσεις 
Url των αρχείων βίντεο που 
περιλαµβάνονται στην 
συµµετοχή 
 

 

Όνοµα πρωτοβουλίας 
 

 

Χώρα 
 

 

Υπεύθυνος οργανισµός 
 

 

 
Υπεύθυνος επικοινωνίας 

Όνοµα: 
∆ιεύθυνση: 
Ταχυδροµικός κώδικας: 
Πόλη: 
Χώρα: 
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικής τοποθεσίας: 

Κατηγορία 
 

 

 
Περιγραφή της  
Πρωτοβουλίας 
 
 
 

 

 
Στόχοι 
 
 

 

∆ιάρκεια έργου Ηµεροµηνία έναρξης 
Ηµεροµηνία λήξης 

Οµάδα-στόχος 
 

 

Σχόλια 
µαρτυριών/υποστήριξης και 
λεπτοµέρειες 
 

 

 
Κύρια αποτελέσµατα και 
επιτεύγµατα 
 
 

 

Προβλήµατα που 
ξεπεράστηκαν/διδάγµατα 
που αντλήθηκαν 
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Ενότητα V: Συµφωνία συµµετέχοντος 
 
Ως νόµιµος εκπρόσωπος για την πρωτοβουλία, συµφωνώ ότι η πρωτοβουλία 
µπορεί να υποβληθεί για συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 
Επιχειρηµατικότητας 2013. ∆ηλώνω ότι το υλικό που υποβάλλεται µε τη 
συµµετοχή αντικατοπτρίζει πιστά και ορθά την πρωτοβουλία.  
Σε περίπτωση που η εν λόγω πρωτοβουλία επιλεχθεί ως υποψήφια για τα 
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηµατικότητας 2013, συµφωνώ να 
δηµοσιοποιηθεί η πρωτοβουλία και το όνοµα της οργάνωσής µου στη διαδικτυακή 
τοποθεσία των Βραβείων και να διοχετευτούν σχετικές πληροφορίες στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης. 
 
 

Όνοµα νόµιµου εκπροσώπου:  

Τίτλος/θέση:  

Ηµεροµηνία:   

Ηλεκτρονική υπογραφή:  

 
 

 
 
 
 
 
 
Στείλτε το δελτίο συµµετοχής συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 
 
 
 
Λήδα Σανιώτη / Όλγα Νικολοπούλου 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών  
Μεταφορών & ∆ικτύων 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Βιοµηχανικών Σχέσεων 
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα 
Τηλ.: 210 6969174 / 6969739 
Fax: 210 6969738 
e-mail: Lsanioti@ggb.gr 
           NikolopoulouO@ggb.gr    
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Κανόνες συµµετοχής  

• Με τη συµµετοχή στην εθνική φάση επιλογής, συµφωνείτε ότι σε περίπτωση 
που προταθεί η συµµετοχή σας ως υποψήφια, δέχεστε να εκπροσωπήσετε τη 
χώρα σας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηµατικότητας.  
 

• Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός στις δηµόσιες αρχές της Ε.Ε., στην 
προσχωρούσα χώρα της Κροατίας, στις συνδεδεµένες στο πρόγραµµα για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (CIP) χώρες της Ισλανδίας, της 
Νορβηγίας, της Σερβίας και της Τουρκίας.  
 

• Οι οντότητες που έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν περιλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων εθνικούς οργανισµούς, κωµοπόλεις, πόλεις, περιφέρειες και 
κοινότητες, καθώς και συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µεταξύ 
αφενός δηµοσίων αρχών και, αφετέρου, επιχειρηµατιών, εκπαιδευτικά 
προγράµµατα και επιχειρήσεις.  
 

• Οι διασυνοριακές πρωτοβουλίες θα γίνονται αποδεκτές εφόσον η 
υποψηφιότητά τους προτείνεται από κοινού από όλες τις εµπλεκόµενες χώρες. 
 

• Η προθεσµία υποβολής των συµµετοχών για την εθνική φάση επιλογής θα 
ανακοινωθεί από τους Εθνικούς Συντονιστές Ε.Β.Π.Ε.. 
 

• Το µέγιστο µήκος της αίτησης συµµετοχής, όπως περιγράφεται στο δελτίο 
συµµετοχής, πρέπει να τηρείται. 
 

• Υλικό σε εκτυπωµένη µορφή δεν θα γίνεται δεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 
ανώτατο επιτρεπτό όριο συνδέσµων που εµπεριέχεται στο ηλεκτρονικό δελτίο 
συµµετοχής ανέρχεται στους πέντε συνδέσµους 
 

• Οι συµµετοχές στο ευρωπαϊκό επίπεδο µπορούν να υποβάλλονται σε 
οποιαδήποτε από τις επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε. 
 

• Οι συµµετοχές θα αξιολογούνται µε βάση τα εξής κριτήρια: 
 

1. Πρωτοτυπία και εφικτότητα: γιατί είναι επιτυχηµένο το έργο; Ποιες είναι 
οι καινοτόµες πτυχές του; 

2. Επίδραση στην τοπική οικονοµία: παροχή αριθµητικών στοιχείων για 
την τεκµηρίωση των ισχυρισµών όσον αφορά την επιτυχία. 

3. Βελτίωση στις σχέσεις των ενδιαφερόµενων µερών της περιοχής: από 
την υλοποίηση της πρωτοβουλίας ωφελήθηκαν περισσότερα από ένα 
ενδιαφερόµενα µέρη; Γιατί συµµετείχαν και σε ποιο βαθµό; 

4. ∆υνατότητα εφαρµογής σε άλλο πλαίσιο: θα µπορούσε αυτή η 
προσέγγιση να επαναληφθεί στην ίδια περιοχή και σε άλλο µέρος της 
Ευρώπης;  
 

• ∆εν υπάρχει χρέωση συµµετοχής. 
 

 


