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2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε καλωςορίηουμε ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό του ζργου ETrairning Centre for Social Enterprises (ETC4SE) για start-up
κοινωνικζσ επιχειριςεισ, με τίτλο «Σκζψου Κοινωνικά, Δράςε
Επιχειρθματικά». Μζςω του διαγωνιςμοφ ςου δίνεται θ ευκαιρία
να αναπτφξεισ τισ επιχειρθματικζσ ςου ικανότθτεσ, και να
αποκτιςεισ νζα γνϊςθ και ζμπνευςθ.
Διαγωνίςου με τθν ιδζα ςου, ωφελιςου από τθν επαφι ςου με
ειδικοφσ και επιχειρθματίεσ και μεγάλωςε το δίκτυό ςου. Η ιδζα
ςου μπορεί να ταξιδζψει και εκτόσ ςυνόρων, να αναμετρθκεί με
άλλεσ ιδζεσ και προτάςεισ από άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και να
νικιςει. Ράρε μζροσ ςτο διαγωνιςμό, δζξου τθν πρόκλθςθ!

Η ομάδα διοργάνωςθσ του Διαγωνιςμοφ

3

ΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
Το ζργο ETC.4SE χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ και ςτοχεφει ςτθ
δθμιουργία εκπαιδευτικϊν πόρων και εργαλείων που κα
βοθκιςουν υφιςτάμενουσ και μελλοντικοφσ επιχειρθματίεσ ςτον
κλάδο τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. Ζχει παρατθρθκεί
ζλλειψθ ςχετικά με εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ και
υλικό καλϊν πρακτικϊν που να αναφζρονται ςε πραγματικζσ
επιχειριςεισ και να είναι ςε κζςθ να βοθκιςουν τουσ
επιχειρθματίεσ να αναπτφξουν νζεσ επιχειριςεισ που παράλλθλα
κα αντιμετωπίηουν κοινωνικζσ προκλιςεισ. Αυτό είναι που
ςτοχεφει να προςφζρει το ζργο μασ: ευκαιρίεσ για μάκθςθ που κα
ενκαρρφνει νζουσ μακροχρόνια άνεργουσ να μπουν ςτον
επιχειρθματικό κόςμο, να ξεκινιςουν μια επιχείρθςθ και να είναι
κοινωνικά υπεφκυνοι.
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Ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
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Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνιςμόσ του ζργου ETC4SE «Σκζψου κοινωνικά, Δράςε
επιχειρθματικά» αποτελείται από 5 ςτάδια που ςτόχο ζχουν να
αναδείξουν
ταλαντοφχουσ,
επιχειρθματικά
ςκεπτόμενουσ
μακροχρόνια άνεργουσ ι νζουσ κοινωνικοφσ επιχειρθματίεσ με
λιγότερο από 2 χρόνια εμπειρίασ, ϊςτε να τουσ βοθκιςει να
αναπτφξουν τθ δικι τουσ κοινωνικι επιχείρθςθ και να λάβουν τθ
κζςθ που τουσ αρμόηει ςτο επιχειρθματικό γίγνεςκαι.
Τα Στάδια είναι τα εξισ:
-

Κατάκεςθ των ιδεϊν online
Επιλογι των 10 καλφτερων ιδεϊν για ςυμμετοχι ςτθν
θμερίδα ανάδειξθσ των νικθτϊν από τθν Ελλάδα
Ημερίδα ανάδειξθσ των νικθτϊν από τθν Ελλάδα – επιλογι
των φιναλίςτ από τθν Ελλάδα
Ρροετοιμαςία των φιναλίςτ
Ημερίδα ανάδειξθσ των νικθτϊν του Ευρωπαϊκοφ
Διαγωνιςμοφ

Στάδιο 1
Κατάκεςθ των ιδεϊν
Κατζκεςε μια ςφνοψθ τθσ ιδζασ ςου για κοινωνικι επιχείρθςθ και
περιζγραψε:
-

Το πρόβλθμα που κζλεισ να αντιμετωπίςεισ
Τισ πικανζσ λφςεισ και αναμενόμενα αποτελζςματα.

Θα βρεισ τθν online αίτθςθ εδϊ.
https://goo.gl/forms/55H4ZksXwIdjmFL23
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Στάδιο 2
Επιλογι των 10 καλφτερων ιδεϊν
Οι αιτιςεισ κα αξιολογθκοφν από μια ομάδα ειδικϊν και
εκπαιδευτϊν ςε κζματα κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςε εκνικό
επίπεδο, και οι 10 περιςςότερο υποςχόμενεσ ιδζεσ κα προκρικοφν
και κα παρουςιαςτοφν ςτθν Ημερίδα ανάδειξθσ των νικθτϊν από
τθν Ελλάδα.

Στάδιο 3
Ημερίδα ανάδειξθσ των νικθτϊν από τθν Ελλάδα
Οι ςυμμετζχοντεσ με τισ 10 καλφτερεσ ιδζεσ – 5 από κάκε
κατθγορία – κα προςκλθκοφν ςε Ημερίδα ςτθν Ακινα για να
παρουςιάςουν τισ ιδζεσ τουσ ςε Επιτροπι ειδικϊν. Η Επιτροπι κα
επιλζξει μεταξφ τουσ τισ 2 ιδζεσ φιναλίςτ – μία από κάκε κατθγορία
– που κα λάβουν τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία (κακοδιγθςθ,
κατάρτιςθ) ϊςτε να διαγωνιςκοφν ςτον τελικό τισ ιδζεσ από τισ
λοιπζσ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ (Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ολλανδία,
Ρορτογαλία).

Στάδιο 4
Ρροετοιμαςία των φιναλίςτ
Οι 2 φιναλίςτ από κάκε χϊρα κα ξεκινιςουν τθν προετοιμαςία
τουσ για τον τελικό ςτθν Ελλάδα (Ακινα). Θα λάβουν κακοδιγθςθ
από επαγγελματίεσ μζντορεσ/ςυμβοφλουσ και επιχειρθματίεσ
ςχετικά με τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι, τισ πωλιςεισ, το
7

marketing και άλλεσ πτυχζσ τθσ εκκίνθςθσ και λειτουργίασ μιασ
κοινωνικισ επιχείρθςθσ.

Στάδιο 5
Τελικόσ ςτθν Ελλάδα
Οι 2 φιναλίςτ από κάκε χϊρα (Ελλάδα, Ηνωμζνο Βαςίλειο,
Ολλανδία, Ρορτογαλία) κα ςυναντθκοφν ςτθν Ακινα για να
παρουςιάςουν τισ επιχειρθματικζσ τουσ ιδζεσ ςε διεκνζσ επίπεδο
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Χρονοδιάγραμμα

9

ΡΟΙΟΣ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα διαγωνιςκοφν ςε μία από δφο
διαφορετικζσ κατθγορίεσ:
• Άνεργοι που επικυμοφν να ξεκινιςουν μια κοινωνικι
επιχείρθςθ (άτομα χωρίσ εργαςία για ζνα χρόνο
τουλάχιςτον).
• Νζεσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ με λιγότερο από 2 ζτθ
λειτουργίασ.
Μπορείτε να δθλϊςετε ςυμμετοχι ατομικά ι ςαν ομάδα. Εάν
δθλϊςετε ςυμμετοχι ςαν ομάδα, κα πρζπει να δθλϊςετε και τθν
ονομαςία τθσ ομάδασ.

ΧΩΡΕ
Μόνο άτομα ι ομάδεσ από τισ παρακάτω χϊρεσ του ζργου ETC4SE
μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό «Σκζψου
Κοινωνικά, Δράςε Επιχειρθματικά»:
●
●
●
●

Ελλάδα
Ολλανδία
Ρορτογαλία
Ηνωμζνο Βαςίλειο
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Διαδικαςία αξιολόγηςησ
του Διαγωνιςμοφ
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΙΔΕΩΝ
Σε αυτό το αρχικό Στάδιο
κα
πρζπει
να
κατακζςετε
μια
περίλθψθ
τθσ
επιχειρθματικισ ςασ ιδζασ.
Ψάχνουμε για τα εξισ γνωρίςματα:
●

●
●

●

●

χετικότητα τησ κοινωνικήσ ανάγκησ/προβλήματοσ που ζχει
εντοπιςτεί – παρακαλϊ περιγράψτε ςυνοπτικά τθν ανάγκθ που
ζχετε εντοπίςει. Θα πρζπει να αφορά ςε κάποιο κοινωνικό ι
περιβαλλοντικό ηιτθμα. Εντοπίςτε τουσ ςτόχουσ που κα κζλατε
να επιτφχετε.
Πρωτοτυπία τησ λφςησ – περιγράψτε τθ λφςθ που προτείνετε,
τι τθν κακιςτά πρωτότυπθ και για ποιο λόγο κα πετφχει.
Προϊόν ή υπηρεςία; Τπάρχει καινοτομία; - περιγράψτε τι
διαφοροποιεί τθν ιδζα ςασ από τον ανταγωνιςμό, τι τθν κάνει
καλφτερθ;
Ικανότητα – οι προςωπικζσ ςασ ικανότθτεσ ι οι ικανότθτεσ τθσ
ομάδασ ςασ για τθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ ςασ είναι ςθμαντικζσ.
Διακζτετε ότι χρειάηεται; Ραριγράψτε ςυνοπτικά τθν εμπειρία
και τεχνογνωςία τθσ ομάδασ ςασ.
Σεχνολογία – πϊσ ςχεδιάηετε να χρθςιμοποιιςετε τεχνολογικζσ
λφςεισ (ςχετικό μόνο εάν θ ιδζα ςασ περιλαμβάνει τθν
καινοτόμο δθμιουργία ι χριςθ τεχνολογικϊν εργαλείων, π.χ.
παιχνίδια για φορθτζσ ςυςκευζσ, χριςθ τεχνολογίασ
επαυξθμζνθσ ι εικονικισ πραγματικότθτασ κλπ.)
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ΕΡΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 10 ΚΑΛΥΤΕΩΝ ΙΔΕΩΝ
Η ομάδα των διοργανωτϊν του ζργου ETC4SE ςε κάκε χϊρα, κακϊσ
και προςκεκλθμζνοι μζντορεσ ςτθν κοινωνικι επιχειρθματικότθτα
κα αξιολογιςουν τισ προτάςεισ με βάςθ τα κριτιρια που
παρουςιάηονται ςτον πίνακα παρακάτω. Θα επιλεγοφν ςυνολικά
10 αιτιςεισ – 5 από κάκε κατθγορία – και οι αιτοφντεσ κα
προςκλθκοφν να πάρουν μζροσ ςτθν Ημερίδα ανάδειξθσ των
νικθτϊν από τθν Ελλάδα, παρουςιάηοντασ τισ επιχειρθματικζσ τουσ
ιδζεσ.
Κριτιρια αξιολόγθςθσ
Οι αιτιςεισ κα αξιολογθκοφν με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια. Η
μζγιςτθ βακμολογία κα είναι 20. Για να επιλεγεί μια αίτθςθ μζςα
ςτισ 10 καλφτερεσ κα πρζπει να ςυγκεντρϊνει τουλάχιςτον 12
βακμοφσ αξιολόγθςθσ, χωρίσ να ζχει βακμολογία χαμθλότερθ από
3 ςε κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ (εξαιρείται το κριτιριο Τεχνολογία,
όπου οι αιτοφντεσ μποροφν να πάρουν μόνο 1 βακμό).
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Κριτήρια

Οριςμόσ
1

Ανάγκη
Πρόβλημα

/

Λφςη

Ικανότητεσ

Προϊόν/Τπηρεςί
εσ
Σεχνολογία*
μζγιςτη
βαθμολογία
είναι 1)

Βαθμολόγηςη
2
3
4

5

Ροια
ανάγκθ/πρόκλθςθ
ζχετε εντοπίςει και
κα αντιμετωπίςετε;
Η ποιότθτα τθσ
προςζγγιςισ ςασ.
Είναι
πρωτοποριακι;
Ικανότθτεσ του
ατόμου ι τθσ
ομάδασ για τθν
υλοποίθςθ τθσ
λφςθσ.
Ρλεονεκτιματα ςε
ςχζςθ με τον
ανταγωνιςμό.

(η

Καινοτόμοσ χριςθ
τεχνολογίασ
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ΗΜΕΙΔΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΑΡΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Ζχοντασ προκρικεί από το Στάδιο των online αιτιςεων, κα
προςκλθκείτε να παρουςιάςετε τθν ιδζα ςασ ςε περιςςότερθ
λεπτομζρεια ςτθν Ημερίδα ανάδειξθσ των φιναλίςτ από τθν
Ελλάδα, που κα λάβει χϊρα ςτθν Ακινα.
Κάκε ςυμμετοχι κα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ 5 λεπτά παρουςίαςθσ και
5 λεπτά με ερωτιςεισ τθσ Επιτροπισ και απαντιςεισ (pitch deck).
Μπορείτε να ακολουκιςετε τισ προτεινόμενεσ ερωτιςεισ
παρακάτω για να ετοιμάςετε τθν παρουςίαςι ςασ.
Ρροετοιμαςτείτε κατάλλθλα ϊςτε θ παρουςίαςι ςασ να μθν
ξεπεράςει τα 5 λεπτά!
Ελάχιςτο μζγεκοσ γραμματοςειράσ τθσ παρουςίαςθσ: 20
Ρροτοφ να ανεβείτε ςτθ ςκθνι για να παρουςιάςετε τθν
επιχειρθματικι ςασ ιδζα, κα πρζπει να ετοιμάςετε τθν παρουςίαςι
ςασ – μπορείτε για παράδειγμα να χρθςιμοποιιςετε το
Powerpoint.
Στθν παρουςίαςι ςασ ψάχνουμε τισ απαντιςεισ ςτισ παρακάτω
ερωτιςεισ:
● Γιατί – Ανάγκθ/Ρρόβλθμα
● Ρϊσ – Ρϊσ ςχεδιάηετε να το αντιμετωπίςετε; Ροια είναι θ
λφςθ που προτείνετε;
● Ομάδα – Ροιοι απαρτίηουν τθν ομάδα ςασ; Γιατί είςτε οι
καλφτεροι;
● Πραμα – Τι μπορείτε να καταφζρετε;
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●
●

Ανταγωνιςμόσ – ποια είναι τα πλεονεκτιματά ςασ ζναντι
των ανταγωνιςτϊν ςασ;
Σχεδιάηετε να χρθςιμοποιιςετε κάποια τεχνολογία; Ρϊσ;
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Ραράρτθμα 1 – Το BRIDGE MODEL
Το Βridge model αναπτφχκθκε για να βοθκιςει μελλοντικοφσ
επιχειρθματίεσ να ξεκινιςουν τθν επιχείρθςι τουσ. Βαςίηεται ςε 13
βιματα που καλφπτουν διαφορετικζσ βαςικζσ πτυχζσ τθσ
διαδικαςίασ εκκίνθςθσ μιασ επιχείρθςθσ.
Κάκε βιμα καλφπτει ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο, δίνοντάσ ςου τθν
ευκαιρία να ςυγκεντρωκείσ ςε ζνα πεδίο τθ φορά, να εξαςκιςεισ
τθ ςκζψθ ςου και να αναπτφξεισ ιδζεσ που μπορείσ να δοκιμάςεισ.
Σα 13 βήματα είναι τα εξήσ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Η ΙΔΕΑ ΜΟΥ - Ροια είναι θ επιχειρθματικι μου ιδζα;
Ζχω επιχειρθματικι ςκζψθ;
Ασ ξεκινιςουμε μια επιχείρθςθ
Μεγιςτοποιϊντασ τα ζςοδα μου
Επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ
Ρϊσ μπορϊ να πουλιςω;
Κάνω γνωςτι τθν επιχείρθςθ μου
Διαχειρίηομαι τθν επιχείρθςι μου με επιτυχία
Ηγοφμαι τθσ επιχείρθςθσ μου
Τοποκεςία, Τοποκεςία, Τοποκεςία!
Λειτουργϊντασ τθν επιχείρθςθ
Βιωςιμότθτα
Τι κοινωνικό καλό κα κάνω;
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Ραράρτθμα 2 – Η παρουςίαςθ PITCH DECK
Η παρουςίαςθ Pitch Deck ζχει αναπτυχκεί για να εξθγεί τι κάνει
μια επιχείρθςθ, ποιο πρόβλθμα των πελατϊν τθσ ςτοχεφει να λφςει
και ποια είναι θ ομάδα που μπορεί να το καταφζρει. Η ιδζα πίςω
από το Pitch Deck είναι να δϊςει αρκετζσ πλθροφορίεσ ϊςτε να
προςελκφςει
το
ενδιαφζρον
του
επενδυτι
ι
του
εκπαιδευτι/μζντορα για τθν ιδζα ςου και να κελιςει να μάκει
περιςςότερα για εςζνα.
Το Pitch Deck δεν είναι μια απλι παρουςίαςθ, αλλά θ παρουςίαςθ
τθσ επιχειρθματικισ ςου ιδζασ με κείμενο και οπτικοακουςτικό
υλικό. Χρειάηεται ςχεδιαςμό, ικανότθτα να δίνεισ με ςυνοπτικό
τρόπο τθν ουςία, και δεξιοτεχνία ςτθν αφιγθςθ μια καλισ ιςτορίασ
ςτον εν δυνάμει επενδυτι ι εκπαιδευτι, κρατϊντασ όμωσ τθν
προςοχι ςτα κφρια κζματα. Λεπτομζρειεσ μποροφν να ηθτθκοφν ςε
επόμενο ςτάδιο.
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ΔΙΟΓΑΝΩΤΕΣ
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