Make Europe Sustainable For All - Subgranting Scheme Lot 1 (Greece)
Γενικές πληροφορίες

1. Αιτών
Πλήρη Επωνυμία της
Οργάνωσης
Διεύθυνση
Χώρα
Προσθέστε ιστότοπο
εάν υπάρχει

2. Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αιτούντος
Ονοματεπώνυμο
Θέση
Διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Τηλέφωνο γραφείου
Κινητό τηλέφωνο

3. Υπεύθυνος Επικοινωνίας (εάν διαφέρει από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
Ονοματεπώνυμο
Θέση
Διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Τηλέφωνο γραφείου
Κινητό τηλέφωνο

4. Τύπος οργάνωσης
Τοπική ΜΚΟ/ένωση
Τοπικά μέλη εθνικών ΜΚΟ
Εθνική ΜΚΟ
Άλλες ομάδες πολιτών (εάν ναι, να διευκρινιστούν)
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5. Τομείς Δράσης
Περιβάλλον και κλίμα

Γυναίκα και φύλο

Νεολαία

Εμπορικές Ενώσεις

Ανάπτυξη

Κοινωνικά θέματα

Γεωργία

Τυπική/ άτυπη εκπαίδευση

Άλλο

6. Περιγράψτε την οργάνωση/φορέα σας, δραστηριότητες και εμπειρία (10 γραμμές κατ’ ανώτατο όριο).

7. Περιγράψτε, κατά περίπτωση, τη δράση σας για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης,
της Ατζέντας 2030 ή/και τη σχέση σας με τις θεματικές εκστρατείες.

8. Ανήκετε σε κάποιο δίκτυο ή συμμαχία;
OXI
NAI
Εάν ΝΑΙ, σε ποιο;

9. Έχετε συμμετάσχει σε κάποια από τις εκδηλώσεις/εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του
προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους»;
OXI
NAI

10. Τίτλος project

11. Θεματική Εστίαση (οι αιτούντες δύνανται να επιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές)
Καταπολέμηση Ανισοτήτων
Βιώσιμη Τροφή και Καλλιέργεια
Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή
Γενική σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030
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12. Τύπος δραστηριοτήτων (οι αιτούντες δύνανται να επιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές)
Δημόσιες εκδηλώσεις

Διάλογοι, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών
απόψεων με υπευθύνους χάραξης πολιτικής

Εκδηλώσεις κατάρτισης
Δράσεις στο δρόμο
Συζητήσεις σε πάνελ
Εργαστήρια
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σχολεία, πανεπιστήμια,
κλπ.)

Δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Καλλιτεχνικές παραστάσεις

Δραστηριότητες νεολαίας

13. Διάρκεια project (ενδεικτική ημερομηνία έναρξης και λήξης)

Ημερομηνία Έναρξης

DD/MM/YYYY
Ημερομηνία Λήξης

DD/MM/YYYY

14. Τόπος υλοποίησης (τοποθεσία)

15. Παρακαλώ να επισυνάψετε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό σε ευρώ με τη χρήση του
υποδείγματος που παρέχεται.
Προσοχή: Σε μορφή PDF με ονομασία αρχείου όπως το παράδειγμα: Lot 1, Greece,[Name of the
organisation]
(Θα δοθεί προτίμηση σε σχέδια με ευνοϊκή κατανομή κόστους και δυνητική εμβέλεια, στα οποία το
μεγαλύτερο μέρος των αναμενόμενων δαπανών συνδέεται με την ίδια τη δράση. Η σαφήνεια και συνοχή
του προτεινόμενου προϋπολογισμού με τις προτεινόμενες δραστηριότητες θα αξιολογηθεί.)
Choose File

No file chosen

16. Είναι η παρούσα πρόταση μέρος μεγαλύτερου υφιστάμενου project; Εάν ναι, παρακαλώ
διευκρινίστε; (5-10 γραμμές)

Make Europe Sustainable For All - Subgranting Scheme Lot 1 (Greece)
Περιγραφή του project
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17. Περιγράψτε το project και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Εάν είναι δυνατόν, να
συμπεριληφθούν καινοτόμες πτυχές, ειδικά όσον αφορά τη συμμετοχή πολιτών, άλλων τοπικών
οργανώσεων, φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων πιθανών ενδιαφερόμενων φορέων. (15 γραμμές)

18. Ποιοι είναι οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του project;
- Ποιο είναι το πρόβλημα/η ανάγκη που προσπαθείτε να λύσετε/αντιμετωπίσετε;
- Πώς θα αυξήσουν οι δράσεις την ευαισθητοποίηση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την
Ατζέντα 2030; Πώς θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε βιώσιμα
πρότυπα ζωής; (5-10 γραμμές)

19. Βασίζεται το project στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας; Πώς καλύπτονται οι ειδικές ανάγκες σε
τοπικό επίπεδο;

20. Θα συνεργαστείτε με άλλους οργανισμούς ή φορείς από διαφορετικούς τομείς κατά τη διάρκεια του
project;

21. Περιγράψτε σύντομα εάν το project συνδέεται με τις καθημερινές δραστηριότητές σας και εάν
μπορούν να αναπαραχθούν οι εν λόγω δράσεις. (8-10 γραμμές)

22. Περιγράψτε τον τρόπο επικοινωνίας και προβολής του project μέσω των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης (5-10 γραμμές)
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