Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου, 2015

Προς τους Φορείς Υλοποίησης Έργων του Προγράμματος ΜΚΟ
στην Ελλάδα - «Είμαστε όλοι Πολίτες»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσθετες δράσεις
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «Είμαστε όλοι Πολίτες», με την παρούσα ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για πρόσθετες δράσεις των έργων που ήδη
υλοποιούνται από φορείς υλοποίησης έργων και επιχορηγούνται στο πλαίσιο του
Προγράμματος.
Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» (συνολικού προϋπολογισμού € 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 2009 - 2014
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 οι προς επιχορήγηση πρόσθετες δράσεις θα συμβάλλουν ενεργά
στη βελτίωση σχετικά με τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος.

1. Σκοπός
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν
πρόσθετες δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των έργων που ήδη επιχορηγούνται
από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Με τις
προτεινόμενες πρόσθετες δράσεις τους, οι φορείς υλοποίησης έργων θα πρέπει να αποσκοπούν
να ενισχύσουν την επίτευξη των στόχων των έργων που υλοποιούν, στο πλαίσιο των οποίων
θα λάβουν την πρόσθετη επιχορήγηση.
«Πρόσθετες δράσεις», όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι δραστηριότητες ή
ενέργειες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στη σύμβαση επιχορήγησης έργου και η υλοποίηση
των οποίων αντιστοιχεί σε πρόσθετα μετρήσιμα αποτελέσματα και παραδοτέα.
Δράσεις που είχαν αρχικά προβλεφθεί στη σύμβαση επιχορήγησης έργου, αλλά δεν
υλοποιούνται (για παράδειγμα λόγω λανθασμένων υπολογισμών ή αυξημένου κόστους) δεν
είναι επιλέξιμες για πρόσθετη επιχορήγηση.
Οι προτεινόμενες πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν μπορούν σε
καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν δράσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και περιλαμβάνονται
στη σύμβαση επιχορήγησης έργου.
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να
συμμορφώνονται με τις σχετικές «Οδηγίες για πρόσθετες δράσεις» και με τους στόχους του
επιχορηγούμενου έργου, όπως αυτοί καθορίζονται στη σύμβαση επιχορήγησης έργου.
Η διαθέσιμη πρόσθετη επιχορήγηση θα διατεθεί σε πρόσθετες δράσεις που προτείνονται από
τους φορείς υλοποίησης έργων μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας επιλογής.
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι οι φορείς υλοποίησης έργων, που επιχορηγούνται ήδη από το
πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», υλοποιώντας έργα τα οποία:
α) δεν έχει λήξει η διάρκειά τους, και
β) έχουν ξεπεράσει κατά το ήμισυ τουλάχιστον τη διάρκεια υλοποίησής τους
Για κάθε ήδη υλοποιούμενο έργο μπορεί να υποβληθεί μόνο μία πρόταση πρόσθετων
δράσεων.

3. Επιλέξιμες Δράσεις
Οι φορείς υλοποίησης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων επιλέξιμων δράσεων:
1. Ενδυνάμωση δομών, ανάπτυξη ικανοτήτων και οργανωτική υποστήριξη των ΜΚΟ
(capacity building)
2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
3. Ενίσχυση διαπολιτισμικού διαλόγου
4. Αμοιβαία εκμάθηση και διάδοση γνώσης
5. Εκπαίδευση και κατάρτιση
6. Δικτύωση και δημιουργία συμμαχιών
7. Παροχή βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
8. Προάσπιση δικαιωμάτων, εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση
9. Συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
10. Πολιτιστικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών,
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να είναι συναφείς με τους ειδικότερους
στόχους του ήδη υλοποιούμενου έργου, το οποίο αφορούν.
4. 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 οι πρόσθετες δράσεις που θα υλοποιηθούν προσδοκάται να
συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων οριζοντίου ενδιαφέροντος.
5. Διατομεακά ζητήματα
Όλες οι πρόσθετες δράσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει
να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες βασικές αρχές:
1) Χρηστή διακυβέρνηση
2) Κοινωνική βιωσιμότητα
3) Οικονομική βιωσιμότητα
4) Προστασία του περιβάλλοντος
5) Ισότητα των φύλων
6. Ανώτατο όριο επιχορήγησης

Το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης για πρόσθετες δράσεις, είναι:
-

Ελάχιστο ποσό 1.000 ευρώ.
Μέγιστο ποσό 10.000 ευρώ.

Η Επιχορήγηση για Πρόσθετες Δράσεις καλύπτει ποσοστό ίδιο με το ποσοστό που ορίζεται
στην σύμβαση επιχορήγησης έργου που αφορούν οι πρόσθετες δράσεις και μέχρι ενενήντα
τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού των Προσθέτων Δράσεων.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του φορέα υλοποίησης έργου για τις πρόσθετες δράσεις
είναι το ίδιο με αυτό που ορίζεται στη σύμβαση επιχορήγησης έργου που αφορούν οι
πρόσθετες δράσεις.
7. Διάρκεια των πρόσθετων δράσεων
Οι πρόσθετες δράσεις θα υλοποιηθούν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την
ημερομηνία λήξης / ολοκλήρωσης του επιχορηγούμενου έργου, όπως αυτή ορίζεται στη
σύμβαση επιχορήγησης έργου. Κατ’ εξαίρεση, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου μπορεί
να παραταθεί σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι πρόσθετες δράσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30η
Απριλίου 2016.
8. Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες των προσθέτων δράσεων είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν κατά
τη διάρκεια υλοποίησης τους, όπως θα ορίζεται στη σχετική σύμβαση.
Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την 30η Απριλίου 2016 ή πριν από την υπογραφή της
σύμβασης για τις πρόσθετες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες.
9. Τοποθεσία των πρόσθετων δράσεων
Όλες οι πρόσθετες δράσεις θα υλοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας, σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
10. Συνεργασίες
Οι πρόσθετες δράσεις του έργου μπορούν να υλοποιηθούν από το φορέα υλοποίησης του έργου
ή τον/ους εταίρο/ους του, όπως αυτός/οί ορίζονται στη σύμβαση επιχορήγησης έργου.

11. Επιλογή των προτάσεων
Η επιλογή των προτάσεων θα γίνεται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων με την ακόλουθη
διαδικασία:
Στην πρώτη φάση, όλες οι υποβληθείσες προτάσεις θα εξετάζονται ως προς την τήρηση των
κριτηρίων επιλεξιμότητας (Άρθρα 2-10 και 12-13 της παρούσας). Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα
ληφθούν υπόψη.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται στην πρώτη φάση, κατά τον έλεγχο της
επιλεξιμότητάς τους, ενημερώνονται απευθείας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ενημέρωσή τους. Το δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί μία μόνο φορά. Η ένσταση
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και ασκείται ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την 18:00 ώρα Ελλάδας, της 3ης ημέρας της προθεσμίας. Η
ένσταση εξετάζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Προγράμματος και η απόφαση
ανακοινώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση επί της ενστάσεως είναι
αμετάκλητη.
Στη δεύτερη φάση, οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα αξιολογούνται
από το Τμήμα Διαχείρισης Προγράμματος. Το Τμήμα Διαχείρισης Προγράμματος θα αξιολογεί
και βαθμολογεί τις προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που δημοσιεύονται παρακάτω:
Κριτήρια επιλογής για πρόσθετες δράσης
1. Συσχετισμός (συμπλήρωση, επέκταση ή βελτίωση) μεταξύ των
προτεινόμενων δραστηριοτήτων και των στόχων του έργου, όπως αυτοί
ορίζονται στη σύμβαση επιχορήγησης έργου.
2. Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τη σύμβαση επιχορήγησης έργου, με
τήρηση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και των
παραδοτέων.
3. Ο αιτών φορέας υλοποίησης έργου εδρεύει σε αγροτικές και/ή
απομακρυσμένες περιοχές και/ή οι αιτηθείσες πρόσθετες δράσεις θα
υλοποιηθούν σε αγροτικές και/ή απομακρυσμένες περιοχές.
4. Απόδοση πρόσθετων δράσεων (σχέση κόστους - προσδοκώμενου
αποτελέσματος, βιωσιμότητας).
Συνολική Βαθμολογία

Μέγιστη
Βαθμολογία
30

20

20

30
100

Οι προτάσεις θα κατατάσσονται σε λίστα ανάλογα με τη βαθμολογία τους από το Τμήμα
Διαχείρισης Προγράμματος. Όσες προτάσεις λάβουν βαθμολογία ανώτερη του 60% θα
υποβάλλονται, στη συνέχεια, μαζί με μια εισήγηση, προς την τριμελή Επιτροπή Επιλογής, ένα
μέλος της οποίας είναι ανεξάρτητο από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η Επιτροπή Επιλογής, αφού
εξετάσει τη σειρά κατάταξης των προτάσεων στη λίστα, θα εισηγείται προς το Εποπτικό
Συμβούλιο του Προγράμματος, το οποίο και θα αποφασίσει για τις προς επιχορήγηση
προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους που υφίστανται εκείνη τη στιγμή,
εξαιτίας αδιάθετων ή/και ανακτημένων ποσών (π.χ. αδιάθετα ποσά από ολοκληρωμένα έργα).
12. Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων
Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων για πρόσθετες δράσεις λήγει την 22α Ιανουαρίου
2016 και ώρα 18:00’.
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στους αιτούντες μέχρι την 22α Φεβρουαρίου 2016.
13. Διαδικασία υποβολής προτάσεων
Για κάθε ήδη υλοποιούμενο έργο μπορεί να υποβληθεί μόνο μία πρόταση πρόσθετων
δράσεων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας και
καταθέτοντας το έντυπο της αίτησης, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος, μέσω
της ιστοσελίδας του προγράμματος: http://www.weareallcitizens.gr/apply/applicationform.html σύμφωνα με τις σχετικές «Οδηγίες για πρόσθετες δράσεις».
Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψιν προς αξιολόγηση.
14. Στοιχεία Επικοινωνίας
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 το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις σχετικές
«Οδηγίες για πρόσθετες δράσεις».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διαχειριστή του προγράμματος:
Για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Κα. Φαίη Κουτζούκου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
E-mail: fkoutzoukou@bodossaki.gr
Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
Κα. Σοφία Κουβελάκη, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
E-mail: sofia@bodossaki.gr
Κα. Μαρία Τσενέ, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
E-mail: maria@bodossaki.gr
Ko. Τάσο Παλαιολόγο, Βοηθό Διαχειριστή Προγραμμάτων
E-mail: tasos.palaiologos@bodossaki.gr
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Κα. Φαίη Κουτζούκου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
E-mail: fkoutzoukou@bodossaki.gr
Κα. Τζένη Λαζάρου, Βοηθό Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
E-mail: jenny.lazarou@bodossaki.gr
Κο. Κώστα Τόδουλο, Βοηθό Διαχειριστή Προγραμμάτων
E-mail: k.todoulos@bodossaki.gr
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Κο. Βλάση Αδρακτά, Διαχειριστή Προγραμμάτων
E-mail: vadraktas@bodossaki.gr
Κα. Ελένη Καρακίτσιου, Βοηθό Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
E-mail: eleni.karakitsiou@bodossaki.gr

