Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Μέτρο (β)
η

Το ‘Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες»,
ανακοινώνει την τρίτη ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη
διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που
έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία). Διεθνείς οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν συμπληρωματικώς σε μία
διμερή πρωτοβουλία. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.
Οι διμερείς πρωτοβουλίες του μέτρου (β) έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τη δικτύωση,
ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ
μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες
χώρες και διεθνών οργανισμών.

1. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Επιλέξιμοι υποψήφιοι που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης διμερών
σχέσεων μέτρου (β) 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.»
Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες γενικές
προϋποθέσεις:
1) Να είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να μην έχουν δημιουργηθεί και να μην
λειτουργούν προς προσωπικό όφελος. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να έχουν
έμμισθο προσωπικό και να συμμετέχουν σε προσοδοφόρες δραστηριότητες δεν
διανέμουν τα κέρδη στα μέλη τους ή στο διοικητικό συμβούλιο ή στους
εκπροσώπους και διαχειριστές τους. Οι δραστηριότητες που παράγουν έσοδα, δεν
θα πρέπει να αποτελούν το σκοπό της ΜΚΟ, αλλά μόνον ένα μέσο που υποστηρίζει
την αποστολή και τις αξίες της.

2) Τα μέλη τους δεν πρέπει να έχουν κανένα άμεσο εμπορικό συμφέρον από τις
εργασίες και το αποτέλεσμα των δράσεων της οργάνωσης ή των εμπορικών
δραστηριοτήτων της, ούτε οι οργανώσεις να εξυπηρετούν τα εμπορικά ή
επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους. Ως εκ τούτου, αποκλείονται
εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, των οποίων οι σκοποί και οι στόχοι είναι να
προωθήσουν τα ειδικά συμφέροντα των μελών τους.
3) Έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, δημιουργούνται εθελοντικά από ομάδες ή
μεμονωμένα άτομα και συνήθως περιλαμβάνουν στοιχεία εθελοντικής συμμετοχής
στην οργάνωση.
4) Δραστηριοποιούνται στα κοινά και για το δημόσιο όφελος σε θέματα που
σχετίζονται με την ευημερία των ανθρώπων, επιμέρους ομάδων ή την κοινωνία στο
σύνολό της.
5) Έχουν θεσμική υπόσταση, σε αντίθεση με άτυπες ή επί τούτου δημιουργηθείσες
(ad hoc) ομάδες, και έχουν καταστατικό ή άλλο συστατικό έγγραφο που καθορίζει
την αποστολή, τους σκοπούς, τους στόχους και το πεδίο δράσης τους.
6) Είναι Οργανώσεις μελών (έχουν προσωπική βάση την κατ’ αναλογία των
προσωπικών εταιρειών σε αντίθεση προς τις κεφαλαιουχικές εταιρείες), με
διαφανείς δομές και αιρετό πρόεδρο / διοικητικό συμβούλιο / εκπρόσωπο /
διαχειριστή, και είναι διαχειριστικά υπόλογες στα μέλη και τους δωρητές τους.
7) Είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική κυβερνητική διοίκηση και άλλες δημόσιες αρχές.
8) Είναι ανεξάρτητες από πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς.
Πολιτικά κόμματα και θρησκευτικές οργανώσεις1 κοινωνικοί εταίροι2 ή συνεταιρισμοί που
διανέμουν κέρδη δεν θεωρούνται ΜΚΟ και δεν είναι επιλέξιμοι. Κοινωνικές επιχειρήσεις3,
ιδρύματα4, οργανώσεις που βασίζονται στην πίστη5, και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
θεωρούνται επιλέξιμες ΜΚΟ, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις.
Σωματεία (ΑΚ 78 - 107), Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες (ΑΚ 741 - 748) και Ιδρύματα (ΑΚ
108 - 121) είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμοι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω γενικές
προϋποθέσεις.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημειώσεις:
Οι θρησκευτικές οργανώσεις δεν περιλαμβάνουν οργανώσεις που βασίζονται στην πίστη, ήτοι
οργανώσεις προσώπων που τους ενώνει κοινή θρησκευτική πίστη (οργανώσεις πιστών), όπως
περιγράφεται κατωτέρω (υπό 5), οι οποίες είναι επιλέξιμες.
2 Κοινωνικοί εταίροι ορίζονται ως συνδικαλιστικές οργανώσεις και διαπραγματευτικοί εργοδοτικοί
φορείς, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3 Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 έχουν σκοπό την
κοινωνική επιχειρηματικότητα, διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα (άρθρο 2 παρ. 1), υπό
προϋποθέσεις διανέμουν κέρδη στα μέλη τους (άρθρο 7 παρ. 2), ενώ μέλη τους μπορεί να είναι
ΝΠΔΔ (άρθρο 3 παρ. 3), και δεν θεωρούνται επιλέξιμες ΜΚΟ
4 Τα ιδρύματα δεν είναι οργανώσεις με μέλη. Κοινωφελή Ιδρύματα, ωστόσο, είναι επιλέξιμα, εάν
είναι ανεξάρτητα από πολιτικό κόμμα ή από κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό κρατικό - κυβερνητικό
έλεγχο, ή από τον έλεγχο μιας μικρής ομάδας που αποκομίζει προσωπικά οφέλη από το ίδρυμα. Θα
πρέπει να είναι κοινωφελή ιδρύματα που έχουν δημιουργηθεί προς δημόσιο όφελος, με σκοπούς
ανάλογους του Προγράμματος.
1

Ανεξάρτητες από τις θρησκευτικές - εκκλησιαστικές αρχές οργανώσεις προσώπων που βασίζονται
στην πίστη, ήτοι οργανώσεις προσώπων που τους ενώνει κοινή θρησκευτική πίστη (οργανώσεις
πιστών), είναι επιλέξιμες, αν πληρούν τις ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις και αν το προτεινόμενο
προς επιχορήγηση έργο δεν προάγει ούτε υποστηρίζει αμέσως ή εμμέσως οιοδήποτε θρησκευτικό εκκλησιαστικό δόγμα, αποστολή ή προσηλυτισμό στις δοξασίες οποιασδήποτε πίστης.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Οι φορείς (ΜΚΟ) που θα υποβάλλουν αίτηση, εφόσον εγκριθεί, είναι υπεύθυνοι για την
υλοποίηση της διμερούς πρωτοβουλίας.
2. Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες
Οι παρακάτω δράσεις και δαπάνες είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση:
α)
Αμοιβές και έξοδα ταξιδίου για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, μαθήματα,
συναντήσεις και εργαστήρια
β)
Έξοδα ταξιδίου για μελέτες περιπτώσεων (study trips)
γ)
Έξοδα ταξιδίου και μισθών για επισκέψεις εμπειρογνωμόνων
δ)
Έξοδα συνεδρίων, σεμιναρίων, μαθημάτων, συναντήσεων και εργαστηρίων
ε)
Δράσεις προώθησης και ενημέρωσης, και
στ)
Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων

3. Ύψος και ποσοστό της επιχορήγησης
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά πρωτοβουλία. Το
ποσοστό της επιχορήγησης είναι 100%. Δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση.
4. Τοποθεσία δράσεων
Οι δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις Δωρήτριες χώρες, όπου έχει έδρα ο
φορέας που εμπλέκεται στη διμερή πρωτοβουλία ή στη χώρα που έχει έδρα ο διεθνής
οργανισμός, σε περίπτωση που στη διμερή πρωτοβουλία συμμετέχει συμπληρωματικώς
διεθνής οργανισμός. Οι δράσεις μπορούν να λάβουν χώρα στην Ελλάδα, όπου έχει έδρα ο
αιτών φορέας, κατόπιν αιτιολόγησης.
5. Διάρκεια των δράσεων και των επιλέξιμων δαπανών
Οι δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης
επιχορήγησης της πρωτοβουλίας διμερών σχέσεων και έως την 15η Μαρτίου 2017. Δαπάνες
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης ή μετά την καταληκτική
ημερομηνία της διμερούς πρωτοβουλίας δεν θα καταβάλλονται.
6. Έγγραφα προς υποβολή
Οι αιτούντες φορείς καλούνται να υποβάλλουν:
- Το έντυπο της αίτησης συμπληρωμένο
- Το έντυπο του προϋπολογισμού συμπληρωμένο

-

-

-

Αποδεικτικό επικοινωνίας μεταξύ του φορέα που έχει έδρα στην Ελλάδα και του
φορέα από τις Δωρήτριες χώρες ή του διεθνούς οργανισμού, σε περίπτωση που
διεθνής οργανισμός συμμετέχει στην διμερή πρωτοβουλία (π.χ. μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβεβαιωμένη εγγραφή σε συνέδριο κ.λπ.)
Σε περίπτωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων κ.λπ., μία περιγραφή και το πρόγραμμα της
εκδήλωσης ή του σεμιναρίου κ.λπ., καθώς και λίστα συμμετεχόντων, εφόσον
υπάρχει.
Όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυνάπτονται στην Αίτηση. Σε
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου φορέα υλοποίησης που να αιτιολογεί τις όποιες ελλείψεις:
1. Καταστατικό - Συστατικό Έγγραφο (ΦΕΚ Σύστασης για Ιδρύματα) και όλες οι
τροποποιήσεις, νομίμως δημοσιευμένα
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου / ΓΕΜΗ για εγγραφή - σύσταση τροποποιήσεις
3. Πρακτικά Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμων εκπροσώπων.
4. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητος και τυχόν μεταβολές από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ή από τη σελίδα του taxisnet της οργάνωσης (εκτύπωση από τη σελίδα: α)
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση -> Στοιχεία Μητρώου και β)
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση -> Στοιχεία Επιχείρησης)
5. Οικονομικά στοιχεία:
1.
2.
3.

Προϋπολογισμός 2016
Απολογισμός 2015
Ισολογισμός 2015

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.

7. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής
Οι υποψήφιοι φορείς υποβάλουν την αίτησή τους και τον προϋπολογισμό της
πρωτοβουλίας τους, βάσει υποδειγμάτων που είναι αναρτημένα 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 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

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) Βελτίωση των γνώσεων και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων/ προσώπων…………………....……............................................…………………………..…… 20%
γ)
Βιωσιμότητα
των
προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων
από
την
διμερή
συνεργασία…………………………………………………….....…………………………………………………..……… 20%
δ) Απόδοση της πρωτοβουλίας (value for money) …………......................……......……..………. 30%
Οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ποσοστό 60% σε κάθε ένα από
τα κριτήρια (α) έως (δ) και κατ’ ελάχιστον ποσοστό 75% στη συνολική βαθμολογία για να
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από το Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων και οι αποφάσεις
θα λαμβάνονται από τη Διεύθυνση του Προγράμματος.
Η απόφαση θα ανακοινώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
Κατάσταση με τις αιτήσεις που έγιναν δεκτές θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος. Όσοι υποψήφιοι απορριφθούν θα ενημερωθούν για το λόγο απόρριψης
της αίτησής τους.
8. Δικαίωμα ένστασης
Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά των απορριπτικών αποφάσεων
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Το δικαίωμα
ένστασης μπορεί να ασκηθεί μία μόνο φορά. Η ένσταση ασκείται ηλεκτρονικά με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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) εργάσιμων ημερών. Η
απόφαση επί της ενστάσεως είναι αμετάκλητη.
9. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα
6μμ (ώρα Ελλάδος).
Η επιχορήγηση για το μέτρο (β) 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 παραλαμβάνονται

επόμενες αιτήσεις και δεν θα δίδεται επιπλέον επιχορήγηση. Σχετική ανακοίνωση θα
αναρτηθεί 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, ανατρέξτε στις «Οδηγίες για την
Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων- μέτρο (β), 3η πρόσκληση».
Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, κα.
Άρτεμη Παπαθεοδώρου (artemis@bodossaki.gr).

