ACTIVE CITIZENS FUND
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (#5)
“ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ”
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου, 2021 (23:59, EET)
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow, ως
Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος “Active Citizens Fund” (ACF) στην Ελλάδα,
ανακοινώνει την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων
έργων προς επιχορήγηση από φορείς της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ως στόχο την
προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Αυτή είναι η πέμπτη ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Προγράμματος
και το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε € 1.005.400.
Το ποσό των €300.000 είναι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα, το ποσό των
€80.000 είναι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για τα μεσαία έργα και το ποσό των €5.000 είναι
το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για τα μικρά έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Μέγεθος έργων
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό

Ποσά επιχορήγησης
€80.000,01 - €300.000,00
€5.000,01 - €80.000,00
€1.000,00 - €5.000,00

Διάρκεια έργων
12 - 36 μήνες
6 - 24 μήνες
1 - 6 μήνες

Η διαθέσιμη χρηματοδότηση θα δοθεί σε έργα μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας επιλογής.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία αιτήσεων, τα κριτήρια
αξιολόγησης καθώς και την διαδικασία επιλογής και βαθμολόγησης, παρακαλούμε δείτε το
έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους».
Το Πρόγραμμα “Active Citizens Fund” αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την Ελλάδα για την περίοδο 2014-2021, μέσω του
οποίου οι Δωρήτριες Χώρες, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, επιδιώκουν να συμβάλουν
στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και στην ενδυνάμωση των
διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Δωρητριών Xωρών.
Το συνολικό ποσό των € 12.000.000 θα διατεθεί μέσω του Προγράμματος.
Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και της
ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και η ενδυνάμωση των ευπαθών
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ομάδων. Ο σκοπός αυτός βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που
ανήκουν σε μειονότητες.
Ένας από τους στόχους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021
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.

Στόχοι και ενδεικτικές δράσεις
Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανοιχτής πρόκλησης είναι η προαγωγή της ισότητας των
φύλων και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η ισότητα των φύλων, εκτός από θεμελιώδες
ανθρώπινο δικαίωμα, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ειρηνικών και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται ότι τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες
τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών λαμβάνονται ισότιμα υπόψη, αναγνωρίζοντας
ταυτόχρονα την ποικιλότητα διαφορετικών ομάδων γυναικών και ανδρών. Η ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών θεωρείται τόσο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και προϋπόθεση
αλλά και δείκτης βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνίας1.
Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην προώθηση, την προστασία και τον σεβασμό
της ισότητας των φύλων, καθώς και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Οι φορείς της
Κοινωνίας των Πολιτών παροτρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν
στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την προώθηση της αλλαγής νοοτροπίας σε θέματα
ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της καταπολέμησης των φυλετικών
στερεοτύπων και του σεξισμού, της προώθησης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου,
της προώθησης της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στη λήψη πολιτικών και
δημόσιων αποφάσεων, της ενθάρρυνσης της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας για γυναίκες και
άνδρες, της ενίσχυσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της
μείωσης του χάσματος αµοιβών µεταξύ των φύλων και του τερματισμού των διακρίσεων
λόγω φύλου. Επιπλέον, οι φορείς ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες που
στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας λόγω φύλου,
υποστηρίζοντας και ενδυναμώνοντας τα θύματα έμφυλης βίας έτσι ώστε να προασπίζονται
και να ασκούν επιτυχώς τα δικαιώματά τους.
Οι προαναφερθέντες στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών
δράσεων έργων:
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Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκστρατείες/καμπάνιες συνηγορίας που προωθούν την ισότητα των φύλων και
καταδικάζουν την έμφυλη βία
Εκπόνηση ερευνών σε θέματα ισότητας των φύλων προς ενίσχυση της συνηγορίας των
ΜΚΟ αλλά και του δημόσιου λόγου και των πολιτικών αποφάσεων
Πρωτοβουλίες εποπτείας για την προαγωγή και την υπεράσπιση της ισότητας των
φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
Πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό την προαγωγή της
ισότητας των φύλων και/ή την καταπολέμησης της έμφυλης βίας
Καταγραφή και ανάλυση περιστατικών έμφυλης βίας
Δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων/εκπαιδεύσεις δημοσίων υπαλλήλων σε
θέματα φύλου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της αναφοράς
περιπτώσεων έμφυλης βίας
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναφορικά με ζητήματα ισότητας των φύλων
Συνεργασίες μεταξύ ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με
την ισότητα των φύλων και/ή την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
Υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας με σκοπό την ενδυνάμωση και την ενημέρωσή
τους αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησης αυτών

Ο κάθε υποψήφιος φορέας υλοποίησης έργου θα κληθεί να προσδιορίσει τα παραδοτέα και
τους δείκτες παραδοτέων στην αίτηση. Για κάθε επιλεγμένο παραδοτέο του έργου, ο
υποψήφιος πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον έναν από τους αντίστοιχους προκαθορισμένους
δείκτες. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους».
Οι δείκτες παραδοτέων αυτής της πρόσκλησης2 είναι:
• Αριθμός εκστρατειών συνηγορίας που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα
(συγκεκριμένα, που αφορούν την προαγωγή της ισότητας των φύλων και στην
καταπολέμηση της έμφυλης βίας).
• Αριθμός δραστηριοτήτων που διεξάγονται με σκοπό την αύξηση της ενημέρωσης και
της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (συγκεκριμένα,
αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της
έμφυλης βίας).
• Αριθμός ατόμων που ενημερώθηκαν ή ευαισθητοποιήθηκαν αναφορικά με θέματα
που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα (συγκεκριμένα, με θέματα που αφορούν
στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας).
• Αριθμός ΜΚΟ που καταγράφουν και αναφέρουν τις καταπατήσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (συγκεκριμένα, την καταπάτηση της ισότητας των φύλων, καθώς και
περιστατικά έμφυλης βίας).
• Αριθμός ατόμων που εκπαιδεύονται σε ζητήματα αναφορικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα (συγκεκριμένα, αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας).
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Η συγκεκριμένη πρόσκληση «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας»
υπάγεται στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
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•

•
•

•

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων/λειτουργών που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες
ανάπτυξης ικανοτήτων αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (συγκεκριμένα,
αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της
έμφυλης βίας).
Αριθμός συνεργασιών που αναπτύσσονται μεταξύ ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης
αναφορικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (με έμφαση σε θέματα ισότητας
φύλων και καταπολέμησης έμφυλης βίας).
Αριθμός ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (συγκεκριμένα, σε θύματα παραβιάσεων που αφορούν στην ισότητα των
φύλων, καθώς και θύματα έμφυλης βίας).
Καταγεγραμμένος από ΜΚΟ αριθμός περιπτώσεων καταστρατήγησης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (συγκεκριμένα, περιπτώσεις που αφορούν στην ισότητα των φύλων,
καθώς και περιπτώσεις έμφυλης βίας).
Α/Α

Προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Δείκτης

Τιμή3
στόχος

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα 3

Προάσπιση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων / Προαγωγή
της ισότητας των φύλων και
καταπολέμησης της
έμφυλης βίας

Ποσοστό των πολιτών που
διάκεινται ευνοϊκά προς την
ισότητα των φύλων
Επίσημα καταγεγραμμένος
ετήσιος αριθμός περιστατικών
ενδοοικογενειακής και έμφυλης
βίας
Αριθμός εκστρατειών
συνηγορίας που αφορούν στα
ανθρώπινα δικαιώματα
(συγκεκριμένα, που αφορούν
στην προαγωγή της ισότητας
των φύλων και την
καταπολέμηση της έμφυλης
βίας)
Αριθμός δραστηριοτήτων που
διεξάγονται με σκοπό την
αύξηση της ενημέρωσης και της
ευαισθητοποίησης
αναφορικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα (συγκεκριμένα,
αναφορικά με την προαγωγή
της ισότητας των φύλων και την
καταπολέμηση της έμφυλης

(+10.0%)

Παραδοτέο 3.1

Ενίσχυση της συνηγορίας
σε θέματα που αφορούν
στα ανθρώπινα δικαιώματα

Παραδοτέο 3.2

Αύξηση της ενημέρωσης
και της ευαισθητοποίησης
του ευρύτερου κοινού,
αναφορικά με θέματα που
αφορούν στα ανθρώπινα
δικαιώματα

3234

3

4

3

Οι τιμές στόχοι αναφέρονται σε όλο το Πρόγραμμα Active Citizens Fund και περιλαμβάνονται για να παρέχουν
στους υποψήφιους φορείς μια γενική εικόνα των δεσμεύσεων του Προγράμματος.
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Παραδοτέο 3.3

Υλοποίηση εποπτικών
δράσεων αναφορικά με τον
σεβασμό προς τα
ανθρώπινα δικαιώματα /
την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παραδοτέο 3.4

Υλοποίηση εκπαιδευτικών
δράσεων αναφορικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα

Παραδοτέο 3.5

Ανάπτυξη ικανοτήτων
Δημοσίων Υπαλλήλων /
Λειτουργών αναφορικά με
ζητήματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

Παραδοτέο 3.6

Ενίσχυση συνεργασιών
μεταξύ ΜΚΟ και μέσων
ενημέρωσης για την
προώθηση συγκεκριμένων
θεμάτων που αφορούν στα
ανθρώπινα δικαιώματα

Παραδοτέο 3.7

Παροχή υποστήριξης και

βίας)
Αριθμός ατόμων που
1.400.000
ενημερώθηκαν ή
ευαισθητοποιήθηκαν
αναφορικά με θέματα που
αφορούν στα ανθρώπινα
δικαιώματα (συγκεκριμένα, με
θέματα που αφορούν στην
προαγωγή της ισότητας των
φύλων και την καταπολέμηση
της έμφυλης βίας)
Αριθμός ΜΚΟ που
8
καταγράφουν και καταγγέλλουν
τις καταπατήσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(συγκεκριμένα, την καταπάτηση
της ισότητας των φύλων, καθώς
και περιστατικά έμφυλης βίας)
Αριθμός ατόμων που
500
εκπαιδεύονται σε
ζητήματα αναφορικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα
(συγκεκριμένα, αναφορικά με
την προαγωγή της ισότητας των
φύλων και την καταπολέμηση
της έμφυλης βίας)
Αριθμός Δημοσίων Υπαλλήλων /
30
Λειτουργών που συμμετέχουν
σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης
ικανοτήτων αναφορικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα
(συγκεκριμένα, αναφορικά με
την προαγωγή της ισότητας των
φύλων και την καταπολέμηση
της έμφυλης βίας)
Αριθμός συνεργασιών μεταξύ
3
ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης
για την προώθηση
συγκεκριμένων θεμάτων που
αφορούν στα ανθρώπινα
δικαιώματα (με έμφαση σε
θέματα ισότητας φύλων και
καταπολέμησης έμφυλης βίας)
Αριθμός ΜΚΟ που παρέχουν
4

5

υπηρεσιών σε θύματα
παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

υπηρεσίες σε θύματα
παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (συγκεκριμένα, σε
θύματα παραβιάσεων που
αφορούν στην ισότητα των
φύλων, καθώς και θύματα
έμφυλης βίας)
Καταγεγραμμένος από ΜΚΟ
αριθμός περιπτώσεων
καταστρατήγησης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (συγκεκριμένα,
περιπτώσεις που αφορούν στην
ισότητα των φύλων, καθώς και
περιπτώσεις έμφυλης βίας)

500

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων είναι οι 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».
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες των δημοκρατικών
αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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 εμπορικά και επαγγελματικά σωματεία,
των οποίων οι σκοποί και οι στόχοι είναι να προωθήσουν τα ειδικά συμφέροντα των
μελών τους.
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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 νομική 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) Έχουν διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση και λογοδοτούν 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 οργανώσεις4, κοινωνικοί εταίροι5 ή συνεταιρισμοί που
διανέμουν κέρδη δεν θεωρούνται ΜΚΟ και δεν είναι επιλέξιμοι.
Κοινωνικές επιχειρήσεις6 δεν θεωρούνται ΜΚΟ και δεν είναι επιλέξιμες.
Ιδρύματα7 και οργανώσεις που βασίζονται στην πίστη8 θεωρούνται επιλέξιμες ΜΚΟ εφόσον
πληρούν τις ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις.
Σωματεία (Αστικός Κώδικας άρθρα 78 - 107), Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες (Αστικός
Κώδικας άρθρα 741 - 748) και Ιδρύματα (Αστικός Κώδικας άρθρα 108 - 121 και ν. 4182/2013
άρθρα 50 - 60), είναι καταρχήν επιλέξιμοι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω γενικές
προϋποθέσεις.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θεωρείται επιλέξιμη ΜΚΟ, εφόσον πληροί τις ανωτέρω γενικές
προϋποθέσεις.

4

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.
5
Κοινωνικοί εταίροι ορίζονται ως συνδικαλιστικές οργανώσεις και διαπραγματευτικοί εργοδοτικοί φορείς, όπως
ορίζονται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση.
6
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 και του προηγούμενου 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.
7
Τα ιδρύματα που έχουν συσταθεί προς δημόσιο όφελος (Κοινωφελή Ιδρύματα) είναι επιλέξιμα, εάν είναι
ανεξάρτητα από πολιτικά κόμματα ή από κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό κρατικό – κυβερνητικό έλεγχο.
8
Ανεξάρτητες από τις θρησκευτικές – εκκλησιαστικές αρχές οργανώσεις προσώπων που βασίζοντα 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.
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Οι υποψήφιοι που δεν έχουν επιστρέψει ποσά, που οφείλουν βάσει τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης, που σχετίζονται με επιχορηγήσεις που έλαβαν από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης
ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» της περιόδου 2009-2014, δεν είναι επιλέξιμοι
φορείς υλοποίησης ή εταίροι.
Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
- Για μεγάλα έργα ( μεταξύ 80.000,01€ και μέχρι 300.000,00€): Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι
πρέπει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν συμπληρώσει
δύο (2) έτη λειτουργίας από τη νομική τους σύσταση.
- Για μεσαία έργα (μεταξύ 5.000,01€ και μέχρι 80.000,00€): Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι
πρέπει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν συμπληρώσει
δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας από τη νομική τους σύσταση.
- Για μικρά έργα (μεταξύ 1.000,00€ και μέχρι 5.000,00€): Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι
πρέπει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν συμπληρώσει
έξι (6) μήνες λειτουργίας από τη νομική τους σύσταση.

Επιλέξιμοι εταίροι
Τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με εταίρους. Όλοι οι εταίροι του έργου
πρέπει να μοιράζονται έναν κοινό στόχο και να συνεισφέρουν ενεργά στην υλοποίηση των
στόχων του έργου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην αίτηση. Ο ρόλος και οι συγκεκριμένες
υποχρεώσεις του κάθε εταίρου πρέπει να ορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται στην
αίτηση.
Οι παρακάτω φορείς είναι επιλέξιμοι ως εταίροι του φορέα υλοποίησης:
•

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη
εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α)
σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (donor project partner), ή β)
σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ 9 ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την
Ελλάδα.10

•

Οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός ή φορέας ή υπηρεσία αυτού.

•

Άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας,
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση
(grassroots), οι οποίες δεν έχουν νομική υπόσταση στην Ελλάδα (άτυπες ομάδες).
Αυτές οι ομάδες ωστόσο πρέπει να μην λειτουργούν για προσωπικό όφελος των μελών
τους, να ενεργούν για το κοινό καλό, να είναι εθελοντικές, να μη βασίζονται στις
διακρίσεις, να είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική –
κυβερνητική διοίκηση, από πολιτικά κόμματα, θρησκευτικούς οργανισμούς και

9

Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία,
Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.
10
Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκία.
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εμπορικές οργανώσεις. Οι άτυπες ομάδες θα πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα
μόνο πρόσωπο, το οποίο θα υπογράψει τη σύμβαση συνεργασίας με τον φορέα
υλοποίησης για λογαριασμό της ομάδας. Μία άτυπη ομάδα δεν δύναται να είναι ο
άμεσος δικαιούχος της επιχορήγησης έργου.11 Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη
συμμετοχή μιας άτυπης ομάδας στο έργο ως εταίρου μπορούν να καλύπτονται από
την επιχορήγηση του έργου (τα σχετικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα
του φορέα υλοποίησης, να πληρώνονται από αυτόν και να αποτυπώνονται στο
λογιστικό του σύστημα).
Οι συνεργασίες για την υλοποίηση έργου θα καταρτίζονται με συμβάσεις συνεργασίας
μεταξύ του φορέα υλοποίησης έργου και εκάστου εταίρου του, χρησιμοποιώντας το
υπόδειγμα σύμβασης που παρέχεται από τον διαχειριστή επιχορήγησης ως
συμπληρωματικό έγγραφο της αίτησης.
Ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
-

Κάθε υποψήφιος οργανισμός, μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά
πρόσκληση, συμμετέχοντας είτε ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος.

-

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν ως υποψήφιοι φορείς
υλοποίησης ή ως εταίροι έργων σε τουλάχιστον τρία (3) έργα που έχουν επιλεγεί για
χρηματοδότηση (μέσω διαφορετικών προσκλήσεων), δεν μπορούν να λάβουν
πρόσθετη χρηματοδότηση, εκτός μέσω των διμερών σχέσεων και της 6ης πρόσκλησης
(Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των ΜΚΟ).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Ύψος και Ποσοστό Επιχορήγησης του Προγράμματος
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση που καλύπτει μέχρι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου. Ωστόσο, προαιρετική
συγχρηματοδότηση μπορεί να προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή
χρημάτων ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.
Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος για κάθε ώρα εθελοντικής εργασίας
ορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με το είδος της εργασίας. Οι τιμές μονάδας πρέπει να
είναι σε συμφωνία με τον συνήθη καταβαλλόμενο μισθό για αυτήν την εργασία και πρέπει να
κυμαίνονται μεταξύ € 4,00 ανά ώρα (όσο το ελάχιστο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα) και €
7,50 ανά ώρα (όσο το κατά μέσο όρο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανομένων
των εργοδοτικών εισφορών.
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Δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή της άτυπης ομάδας θα καλυφθούν από τον φορέα υλοποίησης έργου.
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Το ποσό των €300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα, το ποσό των
€80.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεσαία έργα και το ποσό των €5.000
είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μικρά έργα που θα επιχορηγηθούν στο πλαίσιο
της παρούσας πρόσκλησης.
Όλα τα μεγάλα και μεσαία έργα πρέπει να διαθέσουν μέχρι ποσοστό 15% του αιτούμενου
ποσού επιχορήγησης για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων με σκοπό την
αύξηση της οργανωσιακής βιωσιμότητας του φορέα υλοποίησης (Δράσεις Ανάπτυξης
Ικανοτήτων - (CBC)). Για αιτήσεις που ο προϋπολογισμός τους περιλαμβάνει Δράσεις
Ανάπτυξης Ικανοτήτων ποσού μικρότερου του ποσοστού 15% του προϋπολογισμού τους, το
ανώτατο ποσό επιχορήγησης μειώνεται ανάλογα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων, παρακαλώ να
ανατρέξετε στην ενότητα 4 του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους».

Διάρκεια έργων
Η διάρκεια των έργων, αναλόγως του μεγέθους τους, είναι η ακόλουθη:
-

Η διάρκεια των μικρών έργων κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες.
Η διάρκεια των μεσαίων έργων κυμαίνεται από 6 έως 24 μήνες.
Η διάρκεια των μεγάλων έργων κυμαίνεται από 12 έως 36 μήνες.

Η διάρκεια των έργων καθορίζεται στην σύμβαση επιχορήγησης εκάστου έργου. Τα έργα
δύνανται να ξεκινούν με την υπογραφή της σύμβασης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τοποθεσία έργων
1) Τα έργα θα υλοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας, σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο.
2) Οι ΜΚΟ που εδρεύουν σε αγροτικές ή / και απομακρυσμένες περιοχές12 ενθαρρύνονται να
υποβάλουν αίτηση.
3) Οι ΜΚΟ ενθαρρύνονται να υποβάλουν προτάσεις για έργα που θα υλοποιηθούν στην
περιφέρεια και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 12 Απριλίου, 2021 στις 23:59.

12

Όλες οι περιοχές θεωρούνται ως αγροτικές ή / και απομακρυσμένες εκτός από τις ακόλουθες: Όλοι οι δήμοι
του νομού Αττικής (εκτός των νήσων), όλοι οι δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης, οι δήμοι Πατρών, Ηρακλείου,
Λάρισας, Βόλου, Ιωαννίνων, Χανίων και Χαλκίδας.
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Πώς να υποβάλετε αίτηση
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στα ελληνικά την αίτηση έργου
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της), τον προϋπολογισμό, τη σύμβαση
συνεργασίας μεταξύ φορέα υλοποίησης έργου και εταίρου φορέα υλοποίησης έργου (σε
περίπτωση συνεργασίας) και όλα τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα εντός της
προθεσμίας υποβολής.
Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση και βαθμολόγηση. Κάθε αίτηση
που πληροί τα διοικητικά κριτήρια και τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα βαθμολογείται από δυο
αμερόληπτους βαθμολογητές που θα έχουν οριστεί από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης.
Τουλάχιστον ένας θα είναι ανεξάρτητος από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης.
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης
όπως περιγράφονται στο έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους».
Οι αιτήσεις για μεσαία και μεγάλα έργα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
του Προγράμματος χρησιμοποιώντας την ειδική πλατφόρμα.
https://www.activecitizensfund.gr/prosklisi/proagogi-tis-isotitas-ton-fylon-kai-katapolemisi-tisemfylis-vias/
Οι αιτήσεις για μικρά έργα μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά (μέσω της
ιστοσελίδας
του
Προγράμματος,
χρησιμοποιώντας
την
ειδική
πλατφόρμα
https://www.activecitizensfund.gr/prosklisi/proagogi-tis-isotitas-ton-fylon-kai-katapolemisi-tisemfylis-vias είτε εγγράφως μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Μουρούζη 14, 106 74, Αθήνα
Αναφορά στον φάκελο: Πρόγραμμα “Active Citizens Fund”
για την πέμπτη πρόσκληση ενδιαφέροντος:
“Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας”

Στοιχεία επικοινωνίας
Η ομάδα διαχείρισης της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος:
o Βάσω Τζεβελέκου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων – SolidarityNow
o Τζένη Λαζάρου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων – Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ερωτήσεις μπορούν να σταλούν στον Διαχειριστή Επιχορήγησης το αργότερο δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο Διαχειριστής
Επιχορήγησης δεν υποχρεούται να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα δεχτεί
μετά από την παραπάνω ημερομηνία.
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Δεν θα δοθούν ατομικές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις»
(https://www.activecitizensfund.gr/proskliseis/sychnes-erotiseis/).
Συνεπώς, σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα τακτικά.
Οι ερωτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
E-mail: vtzevelekou@solidaritynow.org
Θέμα E-mail: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.activecitizensfund.gr
όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα έντυπα που σχετίζονται με
την παρούσα πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων της Αίτησης και του
Προϋπολογισμού, του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους», καθώς και λίστα με Συχνές
Ερωτήσεις.
Σε συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος «Active Citizens
Fund», ο Διαχειριστής Επιχορήγησης έχει συστήσει Επιτροπή Καταγγελιών για την αξιολόγηση
καταγγελιών που αφορούν στο Πρόγραμμα. Όλες οι καταγγελίες θα αξιολογούνται αρχικά
από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Ο καταγγέλλων που δεν ικανοποιείται από την
αξιολόγηση του Διαχειριστή Επιχορήγησης μπορεί να προσφεύγει στην Επιτροπή
Καταγγελιών, στην οποία συμμετέχει ένα μέλος που είναι ανεξάρτητο από τον Διαχειριστή
Επιχορήγησης και τα διοικητικά του όργανα, και στην οποία δεν συμμετέχει προσωπικό του
που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων έργων.
Οι καταγγελίες πρέπει είναι πλήρως αιτιολογημένες και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω
e-mail, στο complaints@activecitizensfund.gr.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου, 2020
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