Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014
Σύνολο: 9 σελίδες
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ
ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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», με την
παρούσα ανακοινώνει την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή από ΜΚΟ προτάσεων έργων προς επιχορήγηση που έχουν ως στόχο την
ενδυνάμωση των δομών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των
ΜΚΟ και την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
στην Ελλάδα. Αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε € 744.140
Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» (€ 7,34 εκατομμύρια ευρώ) 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 συμβάλουν 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 ΜΚΟ στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης,
της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ένας από τους στόχους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για την περίοδο 20092014 είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων που
προέρχονται από τις Δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη συνεργασιών και κοινών
δράσεων, ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών.

Επίσης, το Πρόγραμμα εστιάζει σε και ενθαρρύνει έργα που σχετίζονται με τα 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 σεξουαλική παρενόχληση, η βία κατά των
γυναικών, και η διακίνηση ανθρώπων. Προσδοκάται ότι τα προς επιχορήγηση έργα θα
συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση σχετικά με τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος.
Η συνολική διαθέσιμη επιχορήγηση μέσω αυτή της πρόσκλησης είναι € 744.140
Τέλος, ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής διαθέσιμης επιχορήγησης
προορίζεται για έργα που έχουν στόχο να ωφελήσουν παιδιά και νέους.
1. Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η ενδυνάμωση των δομών και η
ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ και η προώθηση ενός
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα. Τα έργα που θα
επιλεχθούν για χρηματοδότηση θα αποσκοπούν στην ενδυνάμωση είτε του φορέα
υλοποίησης είτε άλλων ΜΚΟ και του τομέα στο σύνολό του, ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητά τους και ο κοινωνικός τους αντίκτυπος. Συγκεκριμένα, τα έργα
θα πρέπει να συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση δομών και στην ανάπτυξη ικανοτήτων
(capacity building), στην ορθή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, και/ή στη δικτύωση
και τη δημιουργία συμμαχιών μεταξύ των ΜΚΟ.
Η διαθέσιμη επιχορήγηση θα διατεθεί σε έργα που θα προτείνουν οι ΜΚΟ τα οποία θα
επιλεγούν μέσω διαφανών διαδικασιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης, μπορείτε να
δείτε τις Οδηγίες προς Υποψηφίους.
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
κρατική-κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και
εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν
θεωρούνται ΜΚΟ.»
Σωματεία (ΑΚ. 78 - 107), Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΚ 741 - 748) και
Ιδρύματα (ΑΚ. 108 - 121) είναι επιλέξιμες ΜΚΟ αρκεί να πληρούν τις
προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
Οι επιλέξιμες ΜΚΟ, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να έχουν από της συστάσεώς τους
συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη λειτουργίας. Αν η επιχορήγηση του έργου που
προτίθενται να προτείνουν είναι μικρού μεγέθους (έως 50.000 ευρώ) αρκεί να έχουν
από της συστάσεώς τους συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος λειτουργίας.
Οι φορείς που συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης έργου σε τουλάχιστον δύο
επιλεγέντα προς επιχορήγηση έργα δεν έχουν δικαίωμα για επιχορήγηση, είτε ως
φορείς υλοποίησης, είτε ως εταίροι. Οι φορείς που συμμετέχουν ως εταίροι σε
τουλάχιστον ένα επιλεγέν προς επιχορήγηση έργο δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν
επιπλέον επιχορήγηση ως εταίροι.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις Οδηγίες προς
Υποψηφίους.
3. Επιλέξιμοι τομείς επιχορήγησης
Οι ακόλουθοι τομείς είναι επιλέξιμοι για επιχορήγηση μέσω της παρούσας
πρόσκλησης:


Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building)



Ορθή διακυβέρνηση και διαφάνεια



Δικτύωση και δημιουργία συμμαχιών μεταξύ ΜΚΟ

4. Επιλέξιμες δράσεις
Μέσω αυτή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, οι ΜΚΟ θα υποστηριχτούν για να
υλοποιήσουν δράσεις οι οποίες θα ενδυναμώσουν τις ίδιες ή άλλες ΜΚΟ, με σκοπό
την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και της κοινωνικής τους συνεισφοράς,
καθώς και την επίτευξη των στόχων τους και της βιωσιμότητάς τους σε βάθος χρόνου.
Με την παρούσα επιχορήγηση οι ΜΚΟ καλούνται να υλοποιήσουν έργα τα οποία να
αφορούν κάποιες από τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις:
1) Δράσεις ενδυνάμωσης δομών, ανάπτυξης ικανοτήτων και οργανωτικής
υποστήριξης των ΜΚΟ
2) Δράσεις ευαισθητοποίησης
3) Αμοιβαία εκμάθηση και διάδοση γνώσης
4) Εκπαιδευτικές και μορφωτικές δραστηριότητες
5) Δημιουργία δικτύων και συμμαχιών

Ενδεικτικός κατάλογος των ειδικότερων επιμέρους επιλέξιμων δράσεων:


Δημιουργία στρατηγικών σχεδίων για βιώσιμη οργανωτική ανάπτυξη



Δράσεις για τη βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας και των οικονομικών
ικανοτήτων των ΜΚΟ, όπως η ανάπτυξη στρατηγικών για οικονομική
βιωσιμότητα, και ο προσδιορισμός και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων για
τη δημιουργία εισοδήματος και/ή την ανεύρεση πόρων.



Έρευνα που αποσκοπεί σε πιο αποτελεσματική και αποδοτική στόχευση,
σχεδιασμό, και εξυπηρέτηση των επωφελουμένων.



Εισαγωγή και εφαρμογή συστημάτων/ μεθόδων/ εργαλείων παρακολούθησης
και αξιολόγησης.



Εισαγωγή και εφαρμογή προτύπων λογοδοσίας και
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ελέγχων και αναφορών.



Δημιουργία και υιοθέτηση εγχειριδίων για βελτιωμένη διαχείριση και
λειτουργία του οργανισμού (π.χ. εσωτερική επικοινωνία, οργανωτική δομή,
οικονομικές διαδικασίες, ανάμειξη των άμεσα ενδιαφερομένων
(stakeholders)).



Δημιουργία/ αναβάθμιση εργαλείων ενδυνάμωσης (capacity building) τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως από την κοινότητα των ΜΚΟ
(π.χ. για ανεύρεση χρηματοδότησης, επικοινωνία, διαχείριση γνώσης, αύξηση
πρόσβασης σε πόρους, κοινή χρήση πόρων).



Δράσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εγχώριας και διεθνούς
δικτύωσης, συνεργασίας, και δημιουργίας συμμαχιών, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.



Δημιουργία ή/και εφαρμογή στρατηγικών και πρωτοβουλιών επικοινωνίας με
μακροπρόθεσμα και βιώσιμα οφέλη (π.χ. δημιουργία/ βελτίωση διαδικτυακής
παρουσίας).



Εκστρατείες ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν να αυξήσουν τη συμμετοχή
των πολιτών στα κοινά ή/και την υποστήριξη του έργου του χώρου των ΜΚΟ
από τους πολίτες (π.χ. καμπάνιες για την προώθηση του εθελοντισμού).



Δημιουργία και εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών για την ανεύρεση,
εκπαίδευση, αξιολόγηση και διαχείριση του προσωπικού και εθελοντών.



Συμμετοχή σε μορφωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.



Οργάνωση μορφωτικών και
απευθύνονται σε άλλες ΜΚΟ.



Δράσεις που ενθαρρύνουν την αμοιβαία εκμάθηση και την ανταλλαγή ιδεών,
εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών.



Δράσεις που θα ενισχύσουν την εκμάθηση του οργανισμού ή του ευρύτερου
τομέα των ΜΚΟ.

εκπαιδευτικών

διαφάνειας,

δραστηριοτήτων

που



Δράσεις που θα ενισχύσουν τη διαχείριση γνώσης του οργανισμού ή του
ευρύτερου τομέα (π.χ. ανάπτυξη εγχειριδίων, δημιουργία βιβλιοθηκών).



Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πιλοτικών προγραμμάτων, με ισχυρά
στοιχεία παρακολούθησης και αξιολόγησης που έχουν ως στόχο τη διάδοση
της γνώσης και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν σε ευρεία κλίμακα.

5. Διατομεακά Ζητήματα
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, 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 προσδοκάται να συμβάλουν 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 744.140 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 150.000 ευρώ

8. Συγχρηματοδότηση - Ίδια συμμετοχή φορέα υλοποίησης έργου
Η επιχορήγηση καλύπτει ποσοστό μέχρι 90% του επιλέξιμου κόστους (επιλέξιμων
δαπανών) του προϋπολογισμού του έργου. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να
συνεισφέρει το υπόλοιπο ποσοστό 10% είτε με χρήματα, είτε με εισφορά σε είδος,
όπως π.χ. εθελοντική εργασία [συγχρηματοδότηση του έργου σε ποσοστό 10%]. Η
συνεισφορά σε είδος δε μπορεί να υπερβεί 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 υλοποίησης
εκάστου έργου και λήγει το αργότερο την 30η Απριλίου 2016. Η διάρκεια των μικρών
έργων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει του έξι (6) μήνες, ενώ των μεγάλων έργων δεν θα
μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι
την 30η Απριλίου 2016 και να συνοδεύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά. Δαπάνες
που θα πραγματοποιηθούν μετά την 30η Απριλίου 2016 δεν αναγνωρίζονται προς
επιχορήγηση. Οι επιλέξιμες δαπάνες και η διαδικασία πληρωμών περιγράφονται στις
Οδηγίες προς Υποψηφίους.

10. Τοποθεσία Έργων
1) Τα έργα θα υλοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας, σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
2) Οι ΜΚΟ ενθαρρύνονται να υποβάλουν προτάσεις για έργα που θα
υλοποιηθούν στην περιφέρεια και σε απομακρυσμένες περιοχές.
3) Επιπλέον βαθμοί θα δίνονται σε ΜΚΟ που έχουν έδρα σε αγροτικές ή
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
διακυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος δύναται να συμμετέχει ενεργά και να
συμβάλλει 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.
12. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 24η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00.

13. Πώς να υποβάλετε Αίτηση
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στα Ελληνικά το Έντυπο Αίτησης και όλα
τα παραρτήματά της που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
http://www.weareallcitizens.gr/apply/application-form.html σύμφωνα με το έντυπο
«Οδηγίες προς Υποψηφίους».
Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία επιλογής, τα
κριτήρια και τον τρόπο βαθμολόγησης, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τον τρόπο και χρόνο πραγματοποίησης πληρωμών, τους όρους και
το περιεχόμενο συμφωνιών συνεργασίας του φορέα υλοποίησης και τυχόν εταίρων
του, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους» στην
ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.weareallcitizens.gr/apply/guidelines-forapplicants.html.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιγράφονται και να επισυνάπτονται στην Αίτηση.
Σε περίπτωση υποβολής προτάσεων υλοποίησης έργου σε συνεργασία με εταίρο/-ους
είναι απαραίτητη η επισύναψη των σχετικών συμφωνιών συνεργασίας.
Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψιν προς αξιολόγηση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους 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 500 MB) στο
http://www.weareallcitizens.gr/apply/application-form.html)
2) Μέσω ταχυδρομείου (απλό, εξπρές ή courier) στην παρακάτω διεύθυνση
3) Ιδιοχείρως κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών 9:00’ έως 18:00’ στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, Ελλάδα
Θέμα: ΕΟΧ Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες»
Για την Πρόσκληση

«ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ
ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ»
Ο υποψήφιος, εκτός από την περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, πρέπει
να υποβάλει ένα γνήσιο αντίτυπο της αίτησης και των δικαιολογητικών στα ελληνικά,
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB). Η φόρμα της αίτησης θα πρέπει να
υποβληθεί σε μορφή Word και η φόρμα προϋπολογισμού σε μορφή Excel.
14. Επικοινωνία
Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την Πρόσκληση αποτελείται από τους:
o Δήμητρα Πατρικαράκου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης ΜΚΟ
o Βλάσης Αδρακτάς, Βοηθός Διαχειριστής Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης
ΜΚΟ
o Jennifer Clarke, Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης ΜΚΟ
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:
Βλάσης Αδρακτάς, Βοηθός Διαχειριστής Προγραμμάτων
E-mail: vadraktas@bodossaki.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος:
http://weareallcitizens.gr/ όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα
έγγραφα σχετικά με αυτή την Πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένων των: Έντυπο
Αίτησης, Οδηγίες προς Υποψηφίους, καθώς και τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
αιτήσεων.

