Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014
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ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ‘Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοινώνει με
την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που έχουν
ως στόχο την αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες.
Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα για την περίοδο 2009-2014, μέσω του οποίου οι
δωρήτριες χώρες, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία επιδιώκουν να συμβάλλουν στη
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στις χώρες του ΕΟΧ.
Στόχοι του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και η
μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των μη-κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ένας από τους στόχους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για την περίοδο 2009-2014
είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων που
προέρχονται από τις δωρήτριες-χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και
κοινών δράσεων, ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών.
Τέλος, το Πρόγραμμα επιδιώκει να αντιμετωπίσει θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος, όπως
η ρητορική μίσους, η αδιαλλαξία, τα εγκλήματα μίσους, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η
ομοφοβία, ο αντισημιτισμός, η ανοχή και η διαπολιτισμική κατανόηση, οι Ρομά, η βία κατά
των γυναικών, η σεξουαλική παρενόχληση και η διακίνηση ανθρώπων.
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Τουλάχιστον 10% της επιχορήγησης προορίζεται για έργα που έχουν στόχο να ωφελήσουν
παιδιά και νέους.
1. Σκοπός
Η παρούσα πρόσκληση και τα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω αυτής αποσκοπούν
στην ενίσχυση και στην αύξηση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Οι ΜΚΟ θα επιχορηγηθούν προκειμένου ν’ αυξήσουν την παροχή
βασικών υπηρεσιών πρόνοιας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας,
του κοινωνικού αποκλεισμού (δίνοντας έμφαση στις αγροτικές περιοχές), μεταξύ των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι άστεγοι, οι άνεργοι, τα άτομα που πάσχουν
από HIV / AIDS, οι ουσιοεξαρτημένοι, οι κάτοικοι των αγροτικών και απομακρυσμένων
περιοχών και τα παιδιά.
Πιο συγκεκριμένα τα επιχορηγούμενα έργα σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να παρέχουν
βασικές υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: παιδιά και νέους που διατρέχουν
κίνδυνο, ανθρώπους που πάσχουν από HIV / AIDS, παιδιά με αναπηρίες ή/και ψυχικές
διαταραχές και στις οικογένειές τους, σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, σε θύματα κάθε
μορφής βίας.
Η διαθέσιμη χρηματοδότηση των έργων της παρούσας πρόσκλησης είναι 2.785.000
Η διαθέσιμη χρηματοδότηση θα διατεθεί σε έργα που θα προτείνουν οι ΜΚΟ που θα
επιλεγούν μέσω διαφανών διαδικασιών.
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης Έργων είναι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην
Ελλάδα, οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό:
Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με
μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατικήκυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς
οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το έντυπο «Οδηγίες
προς υποψηφίους» http://www.weareallcitizens.gr/apply/guidelines-for-applicants.html
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3. Επιλέξιμοι τομείς επιχορήγησης
Οι ακόλουθοι τομείς είναι επιλέξιμοι μέσω της παρούσας πρόσκλησης:
1) Καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων,
2) Kαταπολέμηση φτώχειας
3) Kαταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών
περιοχών
4. Επιλέξιμες δράσεις
Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης καλούνται να αναπτύξουν ευέλικτους και
αποτελεσματικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης των αυξανόμενων προκλήσεων και
συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο της τρέχουσας
οικονομικής κρίσης.
Με την παρούσα επιχορήγηση οι ΜΚΟ καλούνται να υλοποιήσουν έργα παροχής
κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε τομείς που οι υπηρεσίες αυτές
δεν παρέχονται επαρκώς από κρατικά όργανα ή άλλους οργανισμούς. Στόχος είναι οι ΜΚΟ
να προσφέρουν κατάλληλές, οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και καινοτόμες υπηρεσίες.
Τα υλοποιούμενα έργα πρέπει κατά το δυνατό να συνδυάζονται με τις ακόλουθες δράσεις:
1) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
2) Εκπαίδευση και κατάρτιση
3) Δικτύωση και δημιουργία συνεργασιών
4) Δράσεις προάσπισης δικαιωμάτων, εποπτείας, και παρακολούθησης
5) Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
6) Πολιτιστικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των επιλέξιμων τομέων
υποστήριξης της παρούσας πρόσκλησης
Ενδεικτικός κατάλογος των ειδικότερων επιμέρους επιλέξιμων δράσεων:
1. Παροχή Σίτισης
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2. Παροχή στέγασης, υπηρεσιών καθαριότητας και κοινωνικής υποστήριξης για
άστεγους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
3. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
4. Υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας (HIV, φυματίωση)
5. Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης
6. Υπηρεσίες θεραπείας και ψυχολογική υποστήριξη σε ουσιοεξαρτημένους
7. Νομική υποστήριξη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
8. Κοινωνική στήριξη ανέργων
9. Παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες
10. Δράσεις κοινωνικής ένταξης για νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

5. Βασικές αρχές του Προγράμματος
Όλες οι προτάσεις και η υλοποίηση των Έργων που θα επιλεγούν θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τις ακόλουθες βασικές αρχές (διατομεακά ζητήματα):
-

Χρηστή διακυβέρνηση

-

Κοινωνική βιωσιμότητα

-

Οικονομική βιωσιμότητα

-

Προστασία του Περιβάλλοντος

-

Ισότητα των φύλων

6. Θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος
Το Πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα οριζόντιου ενδιαφέροντος, που συμπεριλαμβάνουν τη
ρητορική μίσους, την αδιαλλαξία και τα εγκλήματα μίσους, τον ρατσισμό και την
ξενοφοβία, την ομοφοβία, τον αντισημιτισμό, την ανοχή και πολυπολιτιστική κατανόηση,
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τους Ρομά, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία κατά των γυναικών και τη διακίνηση
ανθρώπων). Οι προτάσεις που θα επιλεγούν και τα έργα που θα υλοποιηθούν αναμένεται
να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων οριζοντίου ενδιαφέροντος.
7. Ποσό επιχορήγησης
Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί σε έργα μέσω της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε
2.785.000 ευρώ.
Το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ανά Έργο, ανάλογα με το μέγεθος του
Έργου είναι:
α) Μικρά έργα: ελάχιστο ποσό 10.000 ευρώ, μέγιστο ποσό 50.000 ευρώ
β) Μεγάλα έργα: ελάχιστο ποσό 50.001 ευρώ, μέγιστο ποσό 250.000 ευρώ
Το 1/3 της συνολικά διαθέσιμης επιχορήγησης ανά πρόσκληση ενδιαφέροντος θα διατεθεί
για την υλοποίηση μικρών έργων.
Ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής διαθέσιμης επιχορήγησης προορίζεται για έργα
που έχουν στόχο να ωφελήσουν παιδιά και νέους.
8. Συγχρηματοδότηση – Ίδια συμμετοχή φορέα υλοποίησης έργου
Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι 90% των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του
έργου. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να παράσχει το υπόλοιπο ποσοστό 10% είτε με
χρήματα, είτε με εισφορά σε είδος, όπως η εθελοντική εργασία (συγχρηματοδότηση του
Έργου σε ποσοστό 10%). Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% της
απαιτούμενης συγχρηματοδότησης. Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το
κόστος για κάθε ώρα εθελοντικής εργασίας ορίζεται στα 7,67 ευρώ.
9. Διάρκεια των έργων και των επιλέξιμων δαπανών
Η διάρκεια των έργων αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίηση
εκάστου έργου και λήγει το αργότερο τη 30η Απριλίου 2016.
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Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το αργότερο την
30η Απριλίου 2016 και να συνοδεύονται από σχετικά δικαιολογητικά. Δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν μετά την 30η Απριλίου 2016 δεν αναγνωρίζονται προς επιχορήγηση. Οι
επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στον «Οδηγό προς Υποψηφίους».
10. Τοποθεσία Έργων
Τα έργα θα υλοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας, σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο. Ιδιαιτέρως ενθαρρύνονται να υποβάλλουν προτάσεις υποψήφιοι που
πρόκειται να υλοποιήσουν έργα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
11. Συνεργασίες
Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης μπορεί να υλοποιήσει το Έργο μόνος ή σε συνεργασία με
εταίρους.
Εταίρος του φορέα υλοποίησης έργου μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, με
νομική υπόσταση εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη-κυβερνητική οργάνωση που
έχει έδρα α) σε δωρήτρια χώρα, β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός του
ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα, καθώς και κάθε διεθνής οργανισμός, ο οποίος
δύναται να συμμετέχει ενεργά και συμβάλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση του έργου.
Ο εταίρος θα πρέπει να έχει έναν κοινό οικονομικό ή κοινωνικό στόχο με τον φορέα
υλοποίησης έργου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση του έργου. Ο ρόλος
του εταίρου πρέπει να αιτιολογείται και να ορίζεται σαφώς στην πρόταση έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το έντυπο «Οδηγίες
προς
υποψηφίους»
στην
ιστοσελίδα
του
Προγράμματος
http://www.weareallcitizens.gr/apply/guidelines-for-applicants.html
12. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 24η Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00
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13. Πώς να υποβάλετε Αίτηση
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο που παρέχεται στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος http://www.weareallcitizens.gr/apply/application-form.html σύμφωνα με το
έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» http://www.weareallcitizens.gr/apply/guidelines-forapplicants.html
Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
τη διαδικασία επιλογής, τον τρόπο βαθμολόγησης, τις επιλέξιμες δαπάνες, τον τρόπο και
χρόνο πραγματοποίησης πληρωμών, τους όρους και το περιεχόμενο συμφωνιών
συνεργασίας του φορέα υλοποίησης και τυχόν εταίρου του παρακαλείσθε να ανατρέξετε
στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους».
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης σε συνεργασία με εταίρους είναι απαραίτητη η
επισύναψη των σχετικών συμφωνιών υλοποίησης έργου.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιγράφονται και να επισυνάπτονται στην Αίτηση.
Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν προς αξιολόγηση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν από τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους για να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους:
1) Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας την αίτηση και όλα τα
απαιτούμενα

δικαιολογητικά

(σε

μορφή

zip

files-max
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ΜB)

http://www.weareallcitizens.gr/apply/application-form.html
2) Μέσω ταχυδρομείου (απλό , εξπρές ή courier) στην ακόλουθη διεύθυνση:
3) Ιδιοχείρως κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών 9:00-18:00 στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 5 , 10674, Αθήνα, Ελλάδα
Θέμα: ΕΟΧ Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες»
«ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ»
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Ο υποψήφιος, εκτός από την περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης πρέπει να
υποβάλει δύο (2) αντίτυπα της αίτησης στα ελληνικά, και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή
USB).
14. Στοιχεία Επικοινωνίας
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τους αιτούντες, τις
επιλέξιμες δραστηριότητες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετίζεται με την παρούσα
πρόσκληση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Σοφία Κουβελάκη – Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: (+30) 2106820970
E-mail: sofia@bodossaki.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος:
http://weareallcitizens.gr/
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