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Οικονομικός απολογισμός 2012 - 2013
Εισροές - Πολιτεία 2.0 : 7.733,50€

Εκροές - Πολιτεία 2.0 : 7.411,50€

* Το οικονομικό έπαθλο δόθηκε προς τα μέλη της ομάδας εργασίας και όχι προς τον φορέα διαχείρισης. Δαπανήθηκε για τις
ανάγκες του εγχειρήματος.

 Βασικός φορέας διαχείρισης 2012-2013: Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα τόπου και
τη Συμμετοχή των πολιτών (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) – www.placeidentity.gr Διαχείριση Ταμείου: Μαίρη Καρατζά
 Σύνταξη οικονομικού απολογισμού: Γιάννης Πολίτης
 Λογιστικές Υπηρεσίες: Δημήτρης: Γ. Παπακωνσταντίνου

Οικονομικός απολογισμός 2012 - 2013

Η πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας «Πολιτεία 2.0» ενεργοποιήθηκε
στα τέλη του 2012 και μέχρι σήμερα στηρίζεται στην εθελοντική
εργασία και στην προσφορά εξοπλισμών ή τεχνογνωσίας σύμφωνα
με τις λειτουργικές ανάγκες και τις αρχές του εγχειρήματος.
Μέρος των εξόδων παραγωγής των εφαρμογών και των εκδηλώσεων
καλύφθηκαν από διεθνή βραβεία, δωρεές καθώς και από έσοδα των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται με αντικείμενο τη
«Συμμετοχική Ηγεσία».
Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής περιγράφονται
στη σελίδα http://politeia2.org/category/work-in-progress/. Τα
παραγόμενα έργα διέπονται από άδειες Creative Commons.

Η υποστήριξη των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για την
συνέχεια και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας
«Πολιτεία 2ης γενιάς». Κάθε πολίτης, αλλά και εταιρεία ή οργανισμός
μπορεί να υποστηρίξει το σύνολο ή μεμονωμένες δράσεις της. Για τη
δράση «Σύνταγμα 2.0» κάθε δωρεά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%
επί του συνολικού προϋπολογισμού.
Τα έργα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πλατφόρμας Πολιτεία
2ης γενιάς βασίζονται σε τέσσερις τομείς, της επιστήμης, του
πολιτισμού, της κοινωνικής διπλωματίας και του συμμετοχικού
σχεδιασμού θεσμών και παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη σελίδα
http://politeia2.org/projects/. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων
είναι 750.000€.
Μέσα από συμπράξεις με ερευνητικούς και κοινωνικούς οργανισμούς
επιδιώκεται η συμμετοχή σε διακρατικά/χρηματοδοτικά προγράμματα
για την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη κλίμακας και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας για έρευνα, παραγωγή εκδηλώσεων και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω σε θέματα συμμετοχής πολιτών
και δημοκρατικών θεσμών.

www.politeia2.org
info@polieia2.org

