Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Μέτρο (α)
Το ‘Ιδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες»,
ανακοινώνει τη δεύτερη (2η) ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (α) μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από
τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Το συνολικό διαθέσιμο ποσό
ανέρχεται στις €26.442.
Οι διμερείς πρωτοβουλίες του μέτρου (α), γνωστού ως “seed money” («αρχικό κεφάλαιο
για συνεργασίες»), έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ
ελληνικών ΜΚΟ αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου, για την υποβολή
κοινών προτάσεων εν όψει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα εξής
προσδοκώμενα αποτελέσματα (expected outcomes) του Προγράμματος:
(1) Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
(2) Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ
και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών.
Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτά τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
(expected outcomes) θα ανακοινωθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2014.
1. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι (α) ελληνικές ΜΚΟ, που επιδιώκουν να γίνουν φορείς
υλοποίησης έργων και (β) φορείς από τις Δωρήτριες χώρες, που επιδιώκουν να
λειτουργήσουν ως εταίροι φορέων υλοποίησης έργων.
2. Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες
Οι παρακάτω δράσεις και δαπάνες είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση:
α) Αμοιβές και έξοδα ταξιδίου για συμμετοχή σε συναντήσεις
β) Έξοδα ταξιδίου για μελέτες περιπτώσεων (study trips)
γ) Έξοδα ταξιδίου και μισθών για επισκέψεις εμπειρογνωμόνων

δ) Έξοδα που αφορούν μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και προετοιμασία
χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης
ε) Δράσεις προώθησης και ενημέρωσης
στ) Αγορά δεδομένων (data) απαραίτητων για την προετοιμασία της αίτησης, και
ζ) Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων
3. Το ύψος και το ποσοστό της επιχορήγησης
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000) ανά πρωτοβουλία. Το
ποσοστό της επιχορήγησης είναι 100%. Δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση.
4. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής
Οι πρωτοβουλίες μπορούν να λάβουν χώρα στην Ελλάδα ή/και στις Δωρήτριες χώρες, όπου
ο εν δυνάμει εταίρος φορέα υλοποίησης έργου έχει την έδρα του.
5. Διάρκεια των δράσεων και των επιλέξιμων δαπανών
Μια δράση μπορεί να λάβει χώρα μετά την υπογραφή σύμβασης επιχορήγησης της
πρωτοβουλίας διμερών σχέσεων και μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2014. Δαπάνες, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης ή μετά τις 24 Νοεμβρίου 2014, δεν
θα καταβάλλονται.
6. Έγγραφα προς υποβολή
Οι αιτούντες καλούνται να υποβάλουν:
Συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης
Συμπληρωμένο έντυπο του προϋπολογισμού
Αποδεικτικό επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην προτεινόμενη διμερή
πρωτοβουλία
Οι ελληνικές ΜΚΟ καλούνται επιπλέον να υποβάλουν τα κάτωθι:
Το καταστατικό της οργάνωσης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο)
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Εάν κάποιο έγγραφο δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα θα πρέπει να
υποβάλλεται σε επίσημη μετάφραση σε μία από τις δύο αυτές γλώσσες. Η επικοινωνία
μεταξύ των συμμετεχόντων στην προτεινόμενη διμερή πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι
στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή της Επιχορήγησης να ζητήσει δικαιολογητικά,
τα οποία δεν υπεβλήθησαν, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες.

7. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής
Τα υποδείγματα της αίτησης και του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος. Η αίτηση, ο προϋπολογισμός και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται
μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται και οι επιχορηγήσεις θα αποφασίζονται με σειρά
προτεραιότητας παραλαβής (first-come first-served) και σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία:
Α. Κατά την πρώτη φάση της τυπικής αξιολόγησης (κριτήρια επιλεξιμότητας) θα εξετάζεται
κατά πόσο:
Η αίτηση υπεβλήθη εμπρόθεσμα
Η αίτηση υπεβλήθη από επιλέξιμο υποψήφιο
Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η αίτηση και ο προϋπολογισμός έχουν συμπληρωθεί πλήρως και ορθώς
Η αιτούμενη επιχορήγηση δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό επιχορήγησης.
Β. Οι αιτήσεις που θα κριθούν επιλέξιμες θα αξιολογηθούν στη συνέχεια σύμφωνα με τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής και ποσοστά αξιολόγησης:
α) Σκοπός και αξία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας ...........................................…….…… 30%
β) Προσδοκώμενα αποτελέσματα στην ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων
(capacity building) του αιτούντος ...……............................................…………………………..…… 20%
γ) Βιωσιμότητα της διμερούς συνεργασίας…….....…………………………………………………..……… 20%
δ) Απόδοση της πρωτοβουλίας (value for money) …………......................……......……..………. 30%
Οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ποσοστό 60% σε κάθε ένα από τα
κριτήρια (α) και (δ), και κατ’ ελάχιστον ποσοστό 75% στη συνολική βαθμολογία για να
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από την ομάδα για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων και οι
αποφάσεις θα λαμβάνονται από τη Διεύθυνση του Προγράμματος.
Η απόφαση θα ανακοινώνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της
αίτησης.
Κατάσταση με τις αιτήσεις που έγιναν δεκτές θα αναρτάται εβδομαδιαίως στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος.

8. Δικαίωμα ένστασης
Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά των απορριπτικών αποφάσεων
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Το δικαίωμα
ένστασης μπορεί να ασκηθεί μία μόνο φορά. Η ένσταση ασκείται ηλεκτρονικά με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση bilateral@bodossaki.gr το αργότερο μέχρι τις

6μ.μ. ώρα Ελλάδας, της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας. Η ένσταση εξετάζεται από το
Εποπτικό Συμβούλιο του Προγράμματος και η απόφαση ανακοινώνεται εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών. Η απόφαση επί της ενστάσεως είναι αμετάκλητη.
9. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31η Οκτωβρίου 2014, τοπική ώρα Ελλάδας
6 μ.μ..
Η επιχορήγηση για το μέτρο (α) θα είναι διαθέσιμη μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου
ποσού. Σε περίπτωση που το διαθέσιμο ποσό εξαντληθεί νωρίτερα από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής προτάσεων διμερών πρωτοβουλιών, δεν θα δίδεται επιπλέον
επιχορήγηση. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του Προγράμματος.
10. Περαιτέρω πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες για την Επιχορήγηση των Διμερών Σχέσεων και την
παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να ανατρέξετε στις
Οδηγίες για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων.
Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διαχειρίστρια Διμερών Σχέσεων κα. Άρτεμη
Παπαθεοδώρου (artemis@bodossaki.gr).

