Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Είναι επιλέξιμη η οργάνωσή μου για να υποβάλει αίτηση;

Η πρόσκληση είναι ανοικτή στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, και συγκεκριμένα σε:
- Τοπικές οργανώσεις
- Τοπικά μέλη εθνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο
- Τοπικές ομάδες πολιτών, συμπεριλαμβανομένων φοιτητικών ομάδων, συλλόγων, ομάδων πρωτοβουλιίας
των πολιτών και παρόμοιων
Για να είναι επιλέξιμοι προς επιδότηση, οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι νομικά πρόσωπα ή/και καταχωριμένη οντότητα.
β) Να μην έχους κερδοσκοπικούς σκοπούς.
γ) Να έχουν έδρα στην Ελλάδα.
Σημείωση: με βάση τα παραπάνω κριτήρια, τα δημόσια ιδρύματα, π.χ. τα σχολεία ή οι τοπικές αρχές δεν
είναι επιλέξιμες.



Ως περιφερειακή οργάνωση, μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Προτιμούνται οι τοπικές οργανώσεις, με βάση την ποιότητα των προτάσεων. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες
περιφερειακές ή εθνικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι επιλέξιμες μόνο εάν η δράση
αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνει τοπικές ομάδες και ανθρώπους σε τοπικό επίπεδο.


Τι επιχορηγήσεις είναι διαθέσιμες;

Δύο τύποι επιχορηγήσεων είναι διαθέσιμες:
Lot 1:
3 επιχορηγούμενα έργα ύψους 2.000 € κατ 'ανώτατο όριο σε κάθε μια από τις 15 χώρες του
προγράμματος (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία,
Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχία). Δείτε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για την Ελλάδα εδώ.
Lot 2:
6 επιχορηγούμενα έργα ύψους 7.500 € κατ 'ανώτατο όριο, ανοιχτά για υποψήφιους που
προέρχονται από όλες τις χώρες του προγράμματος (βλ. τον παραπάνω κατάλογο). Δείτε την πρόσκληση
υποβολής προτάσεων εδώ.


Μπορώ να υποβάλλω αίτηση τόσο στη Lot 1 (επιχορηγήσεις μέχρι 2.000 €) όσο και στη Lot 2
(επιχορηγήσεις έως και 7.500 €);

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις και για τις δύο προσκλήσεις.


Διατομεακή προσέγγιση - τι συνεπάγεται;

Ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο προέρχεται ο αιτών, η λογική της πρότασης πρέπει να βασίζεται σε
μια διατομεακή προσέγγιση, δηλαδή να συνεργαστεί με οργανισμούς, ομάδες και άτομα από άλλους
τομείς ή/και όχι μόνο να προσπαθεί να προσεγγίσει τη δική του περιφέρεια. Κατά τον προγραμματισμό των
ενεργειών σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εμπλακεί με άλλους οργανισμούς/φορείς από τουλάχιστον 3
διαφορετικούς τομείς (π.χ. περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, μεταναστευτικό, γυναίκες, αγρότες,
νεολαία κ.λπ.).


Είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη ενός από τους θεματικούς άξονες στην πρότασή μου;

Όχι, είναι επιλέξιμες δραστηριότητες σύμφωνα με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες του
προγράμματος για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους Στόχους για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και την Ατζέντα 2030. Εντούτοις, με βάση την ποιότητα της πρότασης, θα δοθεί προτεραιότητα
στις δράσεις γύρω από τους 3 βασικούς θεματικούς άξονες: Καταπολέμηση ανισοτήτων
(#FightInequalities), βιώσιμη τροφή και καλλιέργεια (#GoodFood4All) & βιώσιμη κατανάλωση και
παραγωγή.


Σε ποια γλώσσα υποβάλλω την αίτηση και τις αναφορές;

Lot 1: Αίτηση στα ελληνικά / Αναφορά στα αγγλικά
Lot 2: Στα αγγλικά

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

