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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενεργοποιήθηκε με σκοπό την
υποστήριξη έργων σε τοπικό επίπεδο στον τομέα της επιμόρφωσης και της
ευαισθητοποίησης σε θέματα ανάπτυξης, στο πλαίσιο του έργου LADDER (
www.ladder-project.eu ). Οι χρηματοδοτήσεις θα υποστηρίξουν έργα μικρής
κλίμακας ώστε να παραχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα
λειτουργήσουν ως παραδείγματα και θα εμπνεύσουν τους πολίτες, τους ΜηΚυβερνητικούς Φορείς (ΜΚΦ) και τις Τοπικές Αρχές (ΤΑ) σχετικά με το πώς
να υλοποιήσουν εποικοδομητικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Τα εν λόγω έργα μικρής κλίμακας θα πρέπει να στοχεύουν στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανάπτυξης και στην προώθηση της
επιμόρφωσης σχετικά με την ανάπτυξη (η οποία περιλαμβάνει την
ευαισθητοποίηση, την συμμετοχή σε δράσεις σε τοπικό επίπεδο και την
αλλαγή της νοοτροπίας σε σχέση με τις παγκόσμιες προκλήσεις και με τα
θέματα ανάπτυξης) σε επίπεδο βάσης-πολιτών εντός της ΕΕ.
Κριτήρια επιλεξιµότητας
Οι επιχορηγήσεις για προγράμματα μικρής κλίμακας δύναται να ανατεθούν σε
τοπικές αρχές, ΜΚΦ (ενώσεις, τοπικοί σύλλογοι / ομάδες, ομάδες τοπικών
πρωτοβουλιών, ομάδες πολιτών και κάθε είδους οργάνωσης της κοινωνίας
των πολιτών).
Επιλέξιμες οντότητες
1. Αιτούντες οι οποίοι δύναται να αιτηθούν επιδότηση
Για να είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, εντός του πλαισίου του έργου
LADDER, οι υποψήφιοι πρέπει να:
α) είναι νομικά πρόσωπα
β) είναι Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα
γ) είναι Μη-Κρατικοί Φορείς (ΜΚΦ) ή ενώσεις ΜΚΦ (ενώσεις, τοπικοί
σύλλογοι / ομάδες, ομάδες τοπικών πρωτοβουλιών, ομάδες πολιτών και κάθε
είδους οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών), Τοπικές Αρχές (ΟΤΑ, Νομικά
Πρόσωπα ΟΤΑ, Δίκτυα, ενώσεις ή σύνδεσμοι ΟΤΑ)
δ) έχουν έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ

ε) είναι άμεσα υπεύθυνοι για την προετοιμασία και διαχείριση της δράσης και
να μην ενεργούν ως μεσάζοντες.
Επιλέξιμες Δράσεις
2. Δράσεις για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί συγχρηματοδότηση
Τύποι δράσεων οι οποίοι μπορούν να ληφθούν υπόψη
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Λίστα διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων που μπορούν να είναι επιλέξιμες
για χρηματοδότηση (ο κατάλογος είναι ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός):
α) εκδηλώσεις ανταλλαγής,
β) εκπαιδευτικές εκδηλώσεις,
γ) δραστηριότητες δημιουργίας δικτύωσης,
δ) εκστρατείες ενημέρωσης,
ε) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης,
στ) ανταλλαγή ορθών πρακτικών (π.χ. επισκέψεις, συναντήσεις, κλπ.),
ζ) θεματικά σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις, ...,
η) δραστηριότητες για τη νεολαία,
θ)
καλοκαιρινά
δραστηριότητες,

προγράμματα

εργασίας

και

λοιπές

εθελοντικές

ι) εκδόσεις εγχειριδίων, φυλλαδίων, οπτικοακουστικών παραγωγών,
ια) δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, κλπ. ....
Οι ακόλουθες μορφές δράσης δεν είναι επιλέξιμες:
1. Δράσεις οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά ή κυρίως με ατομικές
χορηγίες για συμμετοχή σε εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια,
2. Δράσεις οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά ή κυρίως με ατομικές
υποτροφίες για σπουδές ή μαθήματα κατάρτισης,
3. Δράσεις στον τομέα της επίσημης εκπαίδευσης, εξαιρουμένων ειδικών
περιπτώσεων,

4. Έκτακτα συνέδρια: συνέδρια δύνανται να χρηματοδοτηθούν μόνο
εφόσον αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου φάσματος δραστηριοτήτων
οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δράσης. Για
τους σκοπούς αυτούς, προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για ένα
συνέδριο και η δημοσίευση των πρακτικών του συνεδρίου δεν
συνιστούν, καθ’ εαυτού, τέτοιου είδους "ευρύτερες δραστηριότητες",
5. Δράσεις οι οποίες έχουν σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων ή
προωθούν την προβολή του αιτούντος ή του εταίρου(ων) του,
6. Δράσεις των οποίων το κύριο μέρος είναι η έρευνα ή η μελέτη,
7. Δράσεις οι οποίες αποτελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από
κεφαλαιουχικές δαπάνες, π.χ. οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμό και
οχήματα, εξαιρουμένων ειδικών περιπτώσεων,
8. Δράσεις οι οποίες προάγουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων ή ομάδων
ατόμων με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή την έλλειψη αυτών, ή την εθνική τους
καταγωγή,
9. Δράσεις υποστήριξης πολιτικών κομμάτων,
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10. Δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν προσηλυτισμό.
Διάρκεια: η υλοποίηση των δράσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 11
μήνες.
Τομείς ή θέματα: οι επιδοτούμενες δραστηριότητες πρέπει να είναι
σύμφωνες με τους στόχους και τις προτεραιότητες του παρόντος
προγράμματος και με τους στόχους του Προγράμματος «ΜΚΦ και ΤΑ σε
ανάπτυξη», και ιδίως με την προσέγγιση DEAR (Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και
Ευαισθητοποίηση).
Τόπος υλοποίησης: οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν στην
Ελλάδα.
Κριτήρια επιλογής
Το ακριβές ποσό της χρηματοδότησης θα αποφασίζεται από την Επιτροπή
Επιλογής σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
δηλαδή τους λόγους αξίας / τιμής και κόστους / αποτελεσματικότητας. Η
διαδικασία επιλογής θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την σημασία της
πρότασης του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του LADDER, την
ικανότητα προβολής, την πρωτοτυπία και την καινοτόμο προσέγγιση, τη
σημασία της για την τοπική κοινωνία, την ικανότητα αύξησης της
ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα σχετικά με την παγκόσμια
ανάπτυξη και την συμμετοχή άλλων φορέων, ΜΚΦ, Τοπικών Αρχών.
Μόνο οι αιτούντες των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν για χρηματοδότηση
θα ενημερωθούν για την έκβαση της υποψηφιότητάς τους.
Την τελική απόφαση για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων έργων θα κάνει
η Επιτροπή Επιλογής και η απόφασή της θα είναι αμετάκλητη.

Προϋπολογισμός
Το διαθεσιμό συνολικό ποσό ανέρχεται στις 20.000 € συνολικά για τις δυο
προκηρύξεις της διαδικασίας το 2016 και το 2017. Στόχος είναι το 2016 να
χρηματοδοτηθούν από δυο (2) έως τέσσερα (4) έργα.
Το ελάχιστο ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης ανά έργο («χρηματοδότηση»)
είναι 2.000 € ενώ το μέγιστο είναι 4.000 €. Τα έργα χρηματοδοτούνται κατά
100%.
Προθεσμία υποβολής
Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί εντός 45 ημερών (ημερολογιακών) από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Συγκεκριμένα, ως προθεσμία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 23
Σεπτεμβρίου 2016.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνταχθούν στα Αγγλικά (EN) και πρέπει να
υποβληθούν μέσω e-mail στο amfiktio@otenet.gr με θέμα «Αίτηση
Χρηματοδότησης από το Έργο LADDER».
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Ερωτήσεις & διευκρινήσεις
Ερωτήσεις
μπορούν
να
υποβάλλονται
μέσω
email
στο
ladderopencallel@gmail.com μόνο μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2016. Οι
υποβληθείσες ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους θα αναρτώνται στον
ιστότοπο www.amphictyony.gr τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να
επισκέπτονται συχνά.
Υποβολή εκθέσεων
Οι δικαιούχοι θα παρέχουν τις απαραίτητες εκθέσεις (φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου),
χρησιμοποιώντας
τα
διαθέσιμα
πρότυπα,
συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών/εικόνων και την όποια προβολή
του (διαδικτυακούς συνδέσμους, δημοσιεύσεις κ.λπ.)
Επικοινωνία & προβολή
Τα επιλεγμένα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να σέβονται πλήρως τους
όρους προβολής και επικοινωνίας που σχετίζονται με το πρόγραμμα
LADDER, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων του έργου LADDER, της
ALDA, του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και της ΕΕ (+ την αναφορά «με την
οικονομική στήριξη της ΕΕ") σε όλες τις δημοσιεύσεις, αναφορές, έγγραφα,
ειδήσεις και οποιαδήποτε άλλη προβολή και επικοινωνία δράσης σχετικά με
το έργο, σύμφωνα με το εγχειρίδιο επικοινωνίας και προβολής για τις
εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en.p
df ).

