
 

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
 

*τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Για την αρτιότερη παρουσίαση και αξιολόγηση της 
πρωτοβουλία σας σας παροτρύνουμε σε συμπλήρωση όλων των πεδίων. Ειδικότερα για το Bravo 
Global Goals Awards όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 
 
Η συνολική περιγραφή της πρωτοβουλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις σε κάθε γλώσσα 
(ελληνικά, αγγλικά), σε διαφορετική περίπτωση η πρωτοβουλία σας θα αποκλείεται από τη 
διαδικασία διαλόγου. Η συμπλήρωση στα αγγλικά είναι προαιρετική. 
 

 Υποψηφιότητα* 

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από  τους παρακάτω άξονες ή και τους δύο που επιθυμείτε να συμμετέχετε. 
(Σημειώστε ΝΑΙ / ΟΧΙ αντίστοιχα) 
 

Συμμετοχή στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards: ………………………. 
 
 
 
 

   Συμμετοχή στο Bravo Global Goals Awards: …………………… 
 
 
 

 Παρουσίαση στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας* 

Επιλέξτε μια από τις 3 Κατηγορίες (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ): ………………………………. 
 

 Θεματική Ενότητα* ………………………………………………………………   

     

 
 

Τίτλος* 
(μέχρι 255 χαρακτήρες) 

 

Έτος Καταγραφής* 
(Επιλέξτε το έτος που 
καταγράφηκε η δράση 
σας) 

 

Στόχος Πρωτοβουλίας*  

 
Κοινό στο οποίο 
απευθύνεται 

 

Περιγραφή* 
(Δώστε μια συνοπτική 
περιγραφή του σκεπτικού 
στησίματος και της 

 



 

υλοποίησης της 
πρωτοβουλίας. Αναφέρετε 
τα καινοτόμα/ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της) 
 

Συνεργασία με άλλο φορέα 
 
 

 

 

Συμμετοχή Εργαζομένων / 
Εθελοντών 
 

 

Αποτελέσματα 
πρωτοβουλίας – επίδραση 
στο κοινό που απευθύνεται 
 (να συμπεριληφθούν 
μετρήσιμα αποτελέσματα 
εφόσον υπάρχουν)* 
 

 

 

Οφέλη για τον Οργανισμό -
Φορέα (να συμπεριληφθούν 
μετρήσιμα αποτελέσματα 
εφόσον υπάρχουν) 
 

 

Τόπος  
(μέχρι 255 χαρακτήρες για 
την ίδια γλώσσα) 

 

Χρονική διάρκεια 
(μέχρι 255 χαρακτήρες) 

 

Στάδιο υλοποίησης*  
(Προσδιορίστε σε πιο στάδιο 
βρίσκεται η πρωτοβουλία 
σας: αρχικό, σε εξέλιξη, έχει 
ολοκληρωθεί) 
(μέχρι 255 χαρακτήρες) 

 

Σύνδεση με Παγκόσμιους 
Στόχους* 
(Επιλογή ενός μόνο 
Στόχου) 

 

Συνάφεια με τους 
Παγκόσμιους Στόχους  
Παρουσιάστε πως η 
πρωτοβουλία σας 
συνδέετε με τις 
απαιτήσεις του 
Παγκόσμιου Στόχου που 
έχετε επιλέξει καθώς και 
τις εθνικές 

 
 

 



 

προτεραιότητες. 
Παρουσιάστε πως τα 
αποτελέσματα που έχουν 
προκύψει από την 
υλοποίηση συμβάλλουν 
στην επίτευξη του 
Παγκόσμιου Στόχου και 
των Εθνικών 
Προτεραιοτήτων.  

Προώθηση των 
Παγκόσμιων Στόχων 
Παρουσιάστε αν η 
συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία συμβάλλει 
στην ενδυνάμωση των 
συνεργασιών και μπορεί 
να αξιοποιηθεί 
πολλαπλασιαστικά ώστε 
να συνεισφέρει στην 
προώθηση των 
Παγκόσμιων Στόχων και 
στη βελτίωση της ζωής 
των πολιτών. 

 
 

Υποστηρικτικά Υλικά 
Μπορείτε να 
επισυνάψετε:  
1) Αρχεία word ή pdf 
(έρευνες αξιολόγησης, 
άρθρα, δελτία τύπου, 
προωθητικό υλικό, κ.α) 
2) Φωτογραφικό υλικό 
3) Videos (you tube link) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INITIATIVE SUBMISSION FORM 
 

TITLE* 
(up to 255 characters ) 
 

 

RECORD YEAR 
(Choose the year that you 
record your initiative) 

 

OBJECTIVE OF THE ACTION* 
 

 

TARGET AUDIENCE 
 

 

DESCRIPTION* 
(Provide a short description 
of the concept and the 
implementation. Refer on 
the unique characteristics of 
the initiative) 
 

 

WORKING WITH OTHER 
ORGANIZATION 
 

 

WORKERS/VOLUNTEERS 
PARTICIPATION 
 

 

IMPACT ON SOCIETY 
(include quantitative data, if 
applicable)* 
 

 

BENEFITS FOR 
ORGANIZATION  
(include quantitative data, if 
applicable) 
 

 

LOCATION 
(up to 255 characters ) 
 

 

DURATION &  
(up to 255 characters) 
 

 

ΙΜPLEMENTATION STAGE* 

Indicate the stage of your 
initiative: just started, on 
going, completed) 
 (up to 255 characters) 
 

 



 

CONNECTION WITH THE 
GLOBAL GOALS* 
(Select only one Goal) 

 

RELEVANCE WITH THE 
GLOBAL GOALS 
Present how your initiative 
relates to the Global Goal 
requirements you have 
selected as well as the 
national priorities. Indicate 
how the results of your 
initiative have contributed in 
achieving the Global Goal and 
the National priorities. 

 

PROMOTION OF THE 
GLOBAL GOALS 
Indicate whether this 
initiative contributes to 
strengthening partnerships 
and can be generalized to 
contribute to the promotion 
of the Global Goals and the 
improvement of citizens’ 
lives. 
 

 

SUPPORTIVE MATERIAL 
You can attach: 
1) Word or pdf files 
(evaluation surveys, articles, 
press releases, promotional 
material, etc.) 
2) Photos 
3) Videos (you tube link) 

 

 


