
Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 
– 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα 
κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

 

 

 

«Καμβάς Σχεδιασμού Έργου»  
Tο εργαλείο «Καμβάς Σχεδιασμού Έργου» έχει ως στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού αποτελεσματικών έργων. Η χρήση του είναι προαιρετική. Δεν αποτελεί  
απαιτούμενο δικαιολογητικό.  Οι πληροφορίες δεν υπερισχύουν των πληροφοριών που δίνονται στα επίσημα έγγραφα του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων: των 
κειμένων των προσκλήσεων, των οδηγιών προς υποψηφίους, τα ίδια τα έντυπα των αιτήσεων ή του προϋπολογισμού καθώς και τις ερωτοαπαντήσεις (Q&A) στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος www.activecitizensfund.gr 

 
 

Ανάγκες Δράσεις Παραδοτέα και Δείκτες Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 

Ποιες ανάγκες σκοπεύει να επιλύσει ή να 

αντιμετωπίσει το προτεινόμενο έργο; 

 

 

 

 

 

Ποια  δεδομένα τεκμηριώνουν τις ανάγκες 

αυτές  (συγκεκριμένες αναφορές, 

υποστηρικτικές στατιστικές, διαδικασίες 

διαβούλευσης κλπ.) 

Αν σας λείπουν κάποια δεδομένα, σημειώστε 

επίσης την έρευνα/ διαβούλευση που πρέπει 

να γίνει πριν την συμπλήρωση της αίτησης. 

 

Ποιες δράσεις θα υλοποιηθούν για την 

αντιμετώπιση των εντοπισμένων αναγκών; 

(Δείτε τον ενδεικτικό κατάλογο των επιλέξιμων 

δράσεων στις Οδηγίες) 

 

 

 

 

 

 

Για κάθε δράση, σημειώστε ποια είναι η 

ομάδα-στόχος (ποιοι θα ωφεληθούν άμεσα 

από τις δράσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξηγήστε με δικά σας λόγια πώς θα 

συμβάλει το έργο στο Προσδοκώμενο 

Αποτέλεσμα της πρόσκλησης στην 

οποία θα υποβάλετε την αίτηση και 

πώς το έργο αυτό θα συμβάλει θετικά 

στις αναφερόμενες ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

Το έργο θα υποβληθεί στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «_________________________________»      Προκαθορισμένο αποτέλεσμα της πρόσκλησης:_________________________________________ 

Επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον εντοπισμό αναγκών & τον σχεδιασμό δράσεων: 

Ποιοι άλλοι φορείς δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο; Εάν υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη των 

υφιστάμενων πρωτοβουλιών, εξετάστε εάν οι προγραμματισμένες δράσεις θα πρέπει να αντικατασταθούν 

με άλλες ή / και αν θα ήταν πιο αποτελεσματικό το έργο να εστιάσει σε διαφορετικές ανάγκες που δεν 

αντιμετωπίζονται από άλλες πρωτοβουλίες. 

Υπάρχουν άλλοι φορείς  που θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στο έργο – π.χ. για την αύξηση της 

ποιότητας ή του αντίκτυπου των δράσεων ή για την προσφορά τεχνογνωσίας που δεν διαθέτει ο οργανισμός 

σας; Εάν ναι, εξετάστε τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους ως εταίροι στο έργο. Εάν όχι, θα να πρέπει να 

αιτιολογήσετε γιατί είναι προτιμότερο το έργο να υλοποιηθεί χωρίς εταίρο/-ους.  

 

 

 

 

 

Επόμενα βήματα:  
Εκτιμήστε τί ανθρώπινοι πόροι θα χρειαστούν για την υλοποίηση του έργου ( → Παραρτήματα 4 της αίτησης - 
Κατάλογος Προσωπικού) 

Καθορίστε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου (→ Παραρτήματα 3  - 
Χρονοδιάγραμμα) 

Εκτιμήστε τους ενδεχόμενους κινδύνους στην υλοποίηση του έργου καθώς και τα μέτρα που θα λάβετε για να 
τους περιορίσετε ( → Ενότητα 5 της αίτησης, αφορά μόνο αιτήσεις για μεσαία και μεγάλα έργα) 

Αξιολογήστε τον οργανισμό σας, σε ποιους έχει ανάγκη για ανάπτυξη ικανοτήτων, και προσδιορίστε σχετικές 
δράσεις ( → Ενότητα 5 της αίτησης, αφορά μόνο αιτήσεις για μεσαία και μεγάλα έργα) 

Υπολογίστε πόσο θα κοστίσει η υλοποίηση του έργου (→  Προϋπολογισμός της αίτησης) 

 

Κάθε δράση πρέπει 

να συμβάλλει 

τουλάχιστον σε ένα 

από τα 

προκαθορισμένα 

παραδοτέα. 

Σημειώσετε σε ποιο 

από τα 

προκαθορισμένα 

παραδοτέα θα 

συμβάλει  κάθε 

δράση (Δείτε τη 

σχετική ενότητα των 

Οδηγιών). 

  

 

Κάθε παραδοτέο 

πρέπει να έχει έναν 

προκαθορισμένο 

δείκτη. 

Σημειώστε 

τουλάχιστον έναν 

από τους 

προκαθορισμένους 

δείκτες για κάθε 

παραδοτέο. 

 (Δείτε τη σχετική 

ενότητα των 

Οδηγιών). 

 

http://www.activecitizensfund.gr/

