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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
I. Γενικές Πληροφορίες
Το 3-ετές συγχρηματοδοτούμενο, από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, DEAR πρόγραμμα (εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης) «Βιώσιμη
Ευρώπη για Όλους», συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία 25 εταίρων από 14 Κράτη Μέλη,
ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα. Η προσέγγισή του ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την ουσιαστική,
συμμετοχική και νόμιμη υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και την αναγκαιότητα παγκόσμιων, ολιστικών και
ολοκληρωμένων δράσεων από το παγκόσμιο έως το τοπικό επίπεδο. Στόχος του είναι να προωθήσει μια
φιλόδοξη υλοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω και εντός της ΕΕ, καθιστώντας την ΕΕ και τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις υπεύθυνες και φιλόδοξες κατά την από μέρους τους υλοποίηση. Ενισχύοντας το ευρωπαϊκό
δίκτυο SDG Watch Europe και ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τους εθνικούς πολυτομεακούς
συνασπισμούς της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύοντας τη συνεργασία και τις εθνικές και τοπικές
ικανότητες των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική και τις
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, θέλουμε να αυξήσουμε σημαντικά την ευαισθητοποίηση των πολιτών
της ΕΕ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην
προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον, τη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και την ανάπτυξη
και προώθηση συνεκτικών πολιτικών. Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των
τομέων της κοινωνίας πολιτών, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο
της λήψης αποφάσεων και πολιτικών, εξασφαλίζοντας ότι κανένας δεν μένει πίσω.
Δεδομένων των παραπάνω, μια από τις βασικές συνιστώσες του προγράμματος είναι η παροχή
επιχορηγήσεων (πρόγραμμα κλιμακωτής επιχορήγησης) σε ομάδες, οργανώσεις και άλλους φορείς
της κοινωνίας πολιτών που δρουν σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων τους, τον
μερισμό και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την υλοποίηση, την παρακολούθηση των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης και την ευαισθητοποίηση για τον μεταμορφωτικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για κάθε πολίτη της ΕΕ και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην προώθηση
της Ατζέντας 2030.
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» υλοποιείται από την Ελληνική Πλατφόρμα για
την Ανάπτυξη.
Η προσέγγιση του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης,
αντικατοπτρίζοντας τις διασυνδέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις τους μέσω των ποικίλων ευρωπαϊκών,
εθνικών και τοπικών δράσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεματικές εκστρατείες για την καταπολέμηση των
ανισοτήτων, τη βιώσιμη τροφή και καλλιέργεια, τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή,
ενσωματώνοντας σε κάθε οριζόντιο ζήτημα την ισότητα των φύλων, τη μετανάστευση και την κλιματική
αλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκστρατείες και το πρόγραμμα, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: www.makeeuropesustainableforall.org
II. Αντικείμενα, στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και θεματικές προτεραιότητες:
Αντικείμενο των κλιμακωτών επιχορηγήσεων αποτελεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην κινητοποίηση των
τοπικών φορέων και αρχών με πρακτικές δράσεις και δεσμεύσεις για την υλοποίηση των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι δράσεις των δικαιούχων κλιμακωτών επιχορηγήσεων θα πρέπει να στοχεύουν τόσο σε επίσημες όσο
και σε ανεπίσημες τοπικές ομάδες (πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ανάπτυξης ικανοτήτων &
ευαισθητοποίησης) και σε πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των φοιτητών, με σκοπό
την ευαισθητοποίησή τους ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις επιλογές στην
καθημερινότητά τους. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα θα συμβάλουν τα παρακάτω:
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- ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στην προώθηση της Ατζέντας 2030, ιδίως γύρω από τις
θεματικές του προγράμματος, στην προώθηση της μετάβασης προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και
συμπεριφοράς,
- ενίσχυση ή/και δημιουργία ενός χώρου ανταλλαγής σχετικά με την υλοποίηση, την παρακολούθηση
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο,
- σύσφιξη συμμαχιών των φορέων που δρουν για την υποστήριξη της Ατζέντα 2030 σε τοπικό επίπεδο.
Θεματική προτεραιότητα: Οι τοπικές δράσεις που θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι κλιμακωτών
επιχορηγήσεων θα συμβάλλουν στις θεματικές εστιάσεις της πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την
καταπολέμηση των ανισοτήτων, τη βιώσιμη τροφή και καλλιέργεια, τη βιώσιμη κατανάλωση και
παραγωγή, καθώς και στον μετασχηματισμό για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την
προσέγγιση και εμπλοκή των ευρωπαίων πολιτών προς ένα βιώσιμο, δίκαιο και χαμηλού άνθρακα τρόπο
ζωής.
III. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
- Τοπικές οργανώσεις/φορείς.
- Τοπικά μέλη εθνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, που δρουν σε τοπικό επίπεδο.
- Τοπικές ομάδες πολιτών, συμπεριλαμβανομένων φοιτητικών ομάδων, συλλόγων,
πρωτοβουλίας των πολιτών και παρόμοιων.

ομάδων

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την κλιμακωτή επιχορήγηση οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι νομικά πρόσωπα ή/και καταχωρισμένη οντότητα.
β) Να μην έχουν κερδοσκοπικούς σκοπούς.
γ) Να έχουν έδρα στην Ελλάδα.
Σημείωση: Ο αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στην ίδια πρόσκληση υποβολής προτάσεων
σε εθνικό επίπεδο.
Επιλέξιμες δραστηριότητες:
Α) Διάρκεια: Η περίοδος υλοποίησης των δραστηριοτήτων κλιμακωτής επιχορήγησης ξεκινά την
ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020. Οι
αναφορές σχετικά με την υλοποίηση πρέπει να υποβληθούν εντός ενός μηνός από το τέλος των
επιλεγμένων project.
Β) Μέγεθος επιχορηγήσεων: Κάθε αιτηθείσα επιχορήγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των 2.000 ευρώ. Οι επιχορηγήσεις
υπόκεινται στην πληρωμή προχρηματοδότησης του 85 % του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού κατά
την έναρξη του project και στην εξόφληση του υπόλοιπου 15 % μετά την υποβολή των αναφορών με
βάση το πραγματικό κόστος που έχει προκύψει.
Σημείωση: Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα απονεμηθούν 3 επιχορηγήσεις
μέγιστου ύψους 2.000 ευρώ. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι υπάρχει και άλλη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για υποψηφίους που προέρχονται από τις 14 χώρες για 6 επιχορηγήσεις μέγιστου ύψους
7.500 ευρώ. Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.makeeuropesustainableforall.org. Οι
οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για τις δύο προσκλήσεις.
Γ) Τομέας ή θεματικά πεδία: Οι δραστηριότητες που έχουν λάβει κλιμακωτή επιχορήγηση πρέπει να
συνάδουν με τους στόχους και τις προτεραιότητες του παρόντος προγράμματος αναφορικά με την
ευαισθητοποίηση ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ατζέντα
2030, ιδίως με τις δράσεις γύρω από 3 κύριες θεματικές εκστρατείες:
 Καταπολέμηση ανισοτήτων
 Βιώσιμη τροφή και καλλιέργεια – Καλή τροφή για όλους
 Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή
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Οι προτάσεις που συνδέουν τις τοπικές τους ενέργειες με τις ευρωπαϊκές εκλογές και διαδικασίες είναι
ευπρόσδεκτες.
Δ) Τοποθεσία: Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα.
Ε) Τύπος δραστηριοτήτων: Ευαισθητοποίηση/Ακτιβισμός/Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Ακολουθεί κατάλογος των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων που είναι ενδεχομένως επιλέξιμες για
κλιμακωτές επιχορηγήσεις:
 Δημόσιες εκδηλώσεις,
 Εκδηλώσεις κατάρτισης,
 Συζητήσεις σε πάνελ,
 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σχολεία, πανεπιστήμια κ.λπ.),
 Διάλογοι, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών απόψεων με υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής,
 Δραστηριότητες στο δρόμο,
 Εργαστήρια,
 Δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,
 Δραστηριότητες νεολαίας.
Σημείωση:
Οι ακόλουθες δραστηριότητες θεωρούνται μη επιλέξιμες:
• Δράσεις που αφορούν μόνο ή κυρίως ατομικές χορηγήσεις για συμμετοχή σε εργαστήρια,
σεμινάρια, συνέδρια, διασκέψεις,
• Δράσεις που αφορούν μόνο ή κυρίως ατομικές υποτροφίες για σπουδές ή προγράμματα
κατάρτισης,
• Δράσεις που υποστηρίζουν πολιτικά κόμματα,
• Δράσεις που αφορούν δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων
• Βασική χρηματοδότηση του αιτούντος
• Δράσεις που συνίστανται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως
εξοπλισμό πληροφορικής
• Δράσεις που επιφέρουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων ή ομάδων ανθρώπων λόγω φύλου,
σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή έλλειψης τέτοιων ή λόγω της εθνοτικής
τους
προέλευσης.Δαπανών: Οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της δράσης. Η
ΣΤ)
Επιλεξιμότητα

σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας είναι ένα από τα κριτήρια επιλογής. Θα δοθεί προτεραιότητα σε
προγράμματα με ευνοϊκή κατανομή κόστους και δυνητική εμβέλεια και στα οποία το μεγαλύτερο μέρος
των αναμενόμενων δαπανών συνδέεται με την ίδια τη δράση (όπως την παραγωγή υλικού, το κόστος
που σχετίζεται με τον τόπο διοργάνωσης, τα έξοδα ταξιδίων για τους ομιλητές, άμεσο κόστος εργασίας
κ.λπ.). Οι έμμεσες δαπάνες δεν καλύπτονται, ενώ τα έξοδα προσωπικού που σχετίζονται άμεσα με το
project δύνανται να συμπεριληφθούν στον προτεινόμενο προϋπολογισμό.
IV. Κριτήρια επιλογής
Η διαδικασία επιλογής θα λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συνάφεια της πρότασης του project με τους
γενικούς στόχους του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» - ευαισθητοποίηση σχετικά με τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, την υλοποίηση της Ατζέντας 2030, τη συμμετοχή των πολιτών και τη
μετάβασή τους σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που θα εστιάσουν
στις θεματικές εκστρατείες, τη διατομεακή προσέγγιση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, την
ικανότητα προβολής, ιδίως την πρωτοτυπία και τον καινοτόμο χαρακτήρα και τη συμμετοχή των πολιτών
στην ανάπτυξη δράσεων, τη σημασία της δράσης για την τοπική κοινότητα, την ικανότητα αύξησης της
ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών σε θέματα Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εμπλοκή
άλλων φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, τοπικών αρχών, τον αντίκτυπο του project και τη
βιωσιμότητα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους τοπικούς φορείς που εργάζονται άμεσα με τις τοπικές κοινότητες, καθώς
και σε εκείνες τις οντότητες/οργανώσεις οι οποίες είχαν συμμετάσχει στις δραστηριότητες ανάπτυξης

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους
Πρόγραμμα κλιμακωτής επιχορήγησης
2018/2019
ικανοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» σε επίπεδο
χωρών. Επιπλέον βαθμοί θα δοθούν στις προτάσεις που υποβάλλονται από συνεργασία οργανώσεων
που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς.
Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η επιτροπή επιλογής θα
αξιολογήσει και θα αποτιμήσει τις προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Τα αποτελέσματα θα
δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και θα ενημερωθούν οι
υπεύθυνοι των προτάσεων που προκρίθηκαν.
V. Αναφορές
Οι δικαιούχοι θα παράσχουν τις απαραίτητες εκθέσεις (αιτιολογικές και οικονομικές εκθέσεις
συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά έγγραφα), χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα υποδείγματα,
συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών/εικόνων και των δραστηριοτήτων προβολής τους
(ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, δημοσιεύσεις κ.λπ.).
VI. Επικοινωνία & προβολή
Τα επιλεγμένα projects θα πρέπει να τηρούν πλήρως τις απαιτήσεις για την προβολή και την επικοινωνία
σχετικά με το πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους», συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων του
προγράμματος και της σημαίας της ΕΕ (+ αναφορά «με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» και τη σχετική δήλωση αποποίησης ευθύνης) σε όλες τις δημοσιεύσεις, αναφορές, έγγραφα,
ειδήσεις και οποιαδήποτε άλλη δράση προβολής και επικοινωνίας.
VII. Πώς υποβάλλεται η αίτηση;
Παρακαλείστε να υποβάλετε την πρόταση του project σας συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής
αίτησης.
Παρακαλείστε να επισυνάψτε στο έντυπό σας τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για την εν λόγω δράση
(Βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι.)
Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία για την υποβολή της πρότασής σας λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2019, τα μεσάνυχτα, ώρα
κεντρικής Ευρώπης.
VIII. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων

15η Φεβρουαρίου 2019, τα μεσάνυχτα, ώρα
κεντρικής Ευρώπης
Μάρτιος 2019

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής
Ανακοίνωση σχετικά
δικαιούχων για το 2019

με

την

επιλογή

των

Απρίλιος 2019

Περίοδος υλοποίησης

Απρίλιος 2019 – 30 Μαρτίου 2020

Υποβολή εκθέσεων

Υποβάλλονται εντός ενός μηνός μετά το πέρας
των επιλεγμένων project.

Για περισσότερες πληροφορίες: Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
Βανέσσα Αγάπιε (Project Manager) va@hellenicplatform.org / 6972764260.
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