ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ερωτήσεις Αίτησης Β’ Δέσμης Ενεργειών
Περιγραφή: Στο παρόν φαίνονται τα στοιχεία και η πληροφορία που θα σας
ζητηθούν κατά την αίτησή σας για τις Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε
υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την
ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Με το παρόν θέλουμε να σας παροτρύνουμε να δείτε τις
ερωτήσεις και να αποφασίσετε από κοινού η ομάδα (αν είναι δυνατόν).

Στοιχεία Επικοινωνίας: Θα χρειαστούν τα στοιχεία επικοινωνίας ενός φυσικού
προσώπου, προκειμένου να μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία, είτε για
διευκρινιστικές ερωτήσεις, είτε για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της
αίτησής σας. Συγκεκριμένα, ζητούνται:
Όνομα:
Εmail:
Τηλέφωνο:

Γενικά Στοιχεία: Τα γενικά στοιχεία έχουν σκοπό να μας δώσουν μια εικόνα για τον
φορέα ή την ιδέα σας. Συγκεκριμένα ζητούνται:
Είστε Φορέας Κ.ΑΛ.Ο;
Για ποια υπηρεσία ενδιαφέρεστε;
Όνομα Εγχειρήματος:
Τομέας / Αντικείμενο:
Δήμος / Πόλη:
Αριθμός Ατόμων:
Περιγράψτε μας σύντομα την ιδέα σας ή τον Φορέα Κ.ΑΛ.Ο (2 - 3 προτάσεις):
Περιγράψτε μας σύντομα την ομάδα σας (2 - 3 προτάσεις):

Ερωτήσεις: Οι απαντήσεις σας στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι αυτές που θα
μελετηθούν και θα αξιολογηθούν ποιοτικά από 2 συμβούλους με τη βοήθεια ενός
εργαλείου διάγνωσης. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι απαντήσεις θα πρέπει
να αφορούν όλο το εγχείρημα ως σύνολο. Ερωτήσεις που σας δυσκολεύουν, δεν
έχετε σχετική γνώση ή δεν αφορούν τη φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεστε, δεν
χρειάζεται να δώσετε απάντηση απλά αναφέρετέ το. Συγκεκριμένα ζητούνται:

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Έχετε γνώσεις για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία; Πώς τις αποκτήσατε και
με ποιον τρόπο ενημερώνεστε; Παρακαλούμε απαντήστε επιγραμματικά.
2. Για ποιους λόγους θέλετε να δημιουργήσετε έναν Φορέα Κ.ΑΛ.Ο και πώς σκοπεύετε
να συμβάλετε στο οικοσύστημα;
3. Έχετε σκεφτεί ποιος θα είναι συγκεκριμένα ο κοινωνικός αντίκτυπος που θέλετε να
έχετε; Αν ναι, παρακαλούμε να αναπτύξετε.
4. Έχετε σκεφτεί με ποιον τρόπο θα συμβάλετε στο τρίπτυχο Οικονομία - Κοινωνία Περιβάλλον; Αν ναι, παρακαλούμε να αναπτύξετε.
5. Ποιο είναι το όραμα, ο σκοπός και οι αρχές του εγχειρήματός σας;
6. Πότε θα θεωρούσατε ότι ο Φορέας σας έχει πετύχει το στόχο του;
7.1 Ποιοι είναι οι αποδέκτες / ωφελούμενοι / πελάτες σας και ποια ανάγκη τους θέλετε
να καλύψετε;
7.2 Πώς καλύπτεται η ανάγκη αυτή μέχρι σήμερα; Ποιους θεωρείτε ανταγωνιστές σας;
8. Ποια είναι τα προϊόντα / υπηρεσίες σας και σε ποια φάση βρίσκεται το καθένα (ιδέα,
σχεδιασμός, ύπαρξη πρωτότυπου, έτοιμο να μπει στην αγορά κ.λπ.)
9. Ποια είναι τα σημαντικότερα κόστη σας (μισθοί, ενοίκια, εξοπλισμός κ.λπ.); Τα έχετε
υπολογίσει;
10. Από που υπολογίζετε να έχετε έσοδα; Τα έχετε υπολογίσει;
11. Έχετε υπολογίσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αρχικό κεφάλαιο που θα
χρειαστείτε; Έχετε σκεφτεί με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσετε τα χρήματα που
απαιτούνται; Αν ναι, περιγράψτε;
12. Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητά σας ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά
και αδύναμα σημεία σας;
13. Ποιες είναι οι προσωπικές επιθυμίες, οι προσδοκίες και οι στόχοι σας και με ποιον
τρόπο εξασφαλίζετε ότι είναι κοινοί για όλη την ομάδα;
14. Πώς βρεθήκατε & πώς λειτουργείτε μεταξύ σας σαν ομάδα; Πώς έχουν προσδιοριστεί
οι αρμοδιότητες της καθεμίας / του καθενός;
15. Έχετε αποφασίσει πώς θα γίνεται η λήψη αποφάσεων; Πώς θα αντιμετωπίζετε τις
διαφωνίες;
16. Έχετε όλες τις απαραίτητες και σχετικές με το αντικείμενό σας γνώσεις; Αν ναι, πώς
τις αποκτήσατε;
17. Έχετε γνώσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία
μιας επιχείρησης; Αν ναι, πώς τις αποκτήσατε;
18. Όσον αφορά την ομάδα σας, ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα
σημεία σας;

