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ACTIVE CITIZENS FUND 

 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (#7)  

 
«ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»  
  

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15η Φεβρουαρίου 2022 (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 τη 
στρατηγική τους ανάπτυξη. 
 
Αυτή είναι η 7η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Προγράμματος και το 
συνολικό ποσό της διαθέσιμης επιχορήγησης ανέρχεται στα 661.387 €. 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας διευκρινίζεται ότι ως έργο νοείται η 
«οργανωσιακή επιχορήγηση» και όχι οι υλοποιούμενες μέσω αυτής δράσεις. Κάθε 
υποψήφια οργάνωση που θα επιλεγεί να λάβει οργανωσιακή επιχορήγηση θεωρείται φορέας 
υλοποίησης έργου.   
 
Tο ποσό των 150.000 € είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης και το ποσό των 80.000 € είναι το 
κατώτατο ποσό επιχορήγησης για τα έργα που θα επιχορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

Ποσά επιχορήγησης Διάρκεια έργων 

80.000 € – 150.000 € 12-18 μήνες 

 
Η διαθέσιμη επιχορήγηση θα δοθεί σε έργα μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας επιλογής. Για 
περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, 
καθώς και τη διαδικασία επιλογής και βαθμολόγησης, παρακαλούμε μελετήστε 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.  

https://www.activecitizensfund.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_GR.pdf
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Το συνολικό ποσό των 13.441.115 € 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 
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, ενδεικτικές δράσεις και γενικές πληροφορίες σχετικά με την 7η πρόσκληση 

Η παρούσα πρόσκληση εντάσσεται στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα 5 «Ενδυνάμωση των 
ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών» .  
Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την 
παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, 
βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (συνολικά ετήσια 
έσοδα)  τουλάχιστον  300.000,00 ευρώ  τα  οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020 και διαθέτουν 
ένα πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε μελετήστε το έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους». 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους το πολυετές στρατηγικό τους 
πλάνο/πλάνο εργασιών που να καλύπτει όλη τη διάρκεια του έργου.  
 
Στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών θα πρέπει οι υποψήφιοι να ορίζουν τους 
στόχους στρατηγικής ανάπτυξης της οργάνωσης (π.χ μεγαλύτερη προβολή, αύξηση αριθμού 
ωφελούμενων, αύξηση αντικτύπου, ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας κτλ). Θα πρέπει 
να εξηγήσουν αναλυτικά και με σαφήνεια πώς θα επιτύχουν τους στόχους αυτούς και πώς η 
επίτευξη των στόχων θα οδηγήσει στην καλύτερη λειτουργία της (π.χ. θετικά αποτελέσματα για 
τους ωφελούμενους, το προσωπικό, τους εθελοντές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κτλ) τόσο 
κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της επιχορήγησης. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει 
να συνοδεύονται από ποσοτικούς δείκτες. Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει 
να περιλαμβάνει το πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών θα βρείτε στη σελίδα 34 των 
«Οδηγιών προς Υποψηφίους». 
 

https://www.activecitizensfund.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_GR.pdf
https://www.activecitizensfund.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_GR.pdf
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Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο η 
επιχορήγηση θα συμβάλει στην επίτευξη του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου 
εργασιών. Επίσης, θα πρέπει να περιγράψουν πώς η υλοποίηση του στρατηγικού τους 
πλάνου/πλάνου εργασιών θα συμβάλει στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος Active citizens fund. Τέλος, θα πρέπει να 
προσδιορίσουν το ύψος του προϋπολογισμού του κύκλου εργασιών τους (συνολικά έσοδα) για 
το διάστημα υλοποίησης του επιχορηγούμενου έργου, καθώς και να υπολογίσουν το ποσοστό 
που θα καλύπτει η επιχορήγηση που πρόκειται να λάβουν σε σχέση με τον εκτιμώμενο κύκλο 
εργασιών τους . 
 
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για κάθε επιχορηγούμενο έργο, δεν μπορεί να ξεπεράσει το 
30% του συνολικού ποσού του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών (των οικονομικών 
ετών 2018, 2019, 2020). 
 
Ως προς τις πληρωμές, οι φορείς υλοποίησης θα λάβουν το ποσό της επιχορήγησης τμηματικά, 
σε εξαμηνιαίες προκαθορισμένες δόσεις υπό τη μορφή προκαταβολής, ενδιάμεσων πληρωμών 
και τελικής πληρωμής.  
Προαπαιτούμενα για την πραγματοποίηση των ενδιάμεσων πληρωμών και της τελικής 
πληρωμής είναι η προσκόμιση στον Διαχειριστή Επιχορήγησης εκθέσεων αναφοράς φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο την τελευταία γενική 
ετήσια αναφορά των δράσεών του και των τελευταίων ετήσιων οικονομικών στοιχείων του.  
Οι φορείς υλοποίησης δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν οικονομικές αναφορές για 
συγκεκριμένες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Οι καταβολές των 
δόσεων δεν εξαρτώνται από τα πραγματικά έξοδα των φορέων υλοποίησης. Οι δαπάνες θα 
θεωρούνται  ότι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, αφού καταβληθούν στους φορείς 
υλοποίησης. 
Οι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να τηρούν αναλυτικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης 
των εσόδων και των εξόδων τους σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα και τις γενικώς 
αποδεκτές λογιστικές αρχές.  
Ειδικά, η τελική πληρωμή της επιχορήγησης του έργου θα πραγματοποιείται μετά την 
ολοκλήρωσή του και αφού προσκομιστεί από τον φορέα υλοποίησης έκθεση εξωτερικού 
ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου «προσυμφωνημένων διαδικασιών». Το 
κόστος για τον έλεγχο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει συμπεριληφθεί στο κόστος της 
αιτούμενης επιχορήγησης. Αν ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης αναθέτει τον ετήσιο 
οικονομικό έλεγχό του σε εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή, χωρίς να επιβαρύνει με το κόστος αυτού 
το έργο, τότε μπορεί να προσκομίσει την έκθεση του τελευταίου έτους υλοποίησης του έργου 
του εξωτερικού ελεγκτή με την προϋπόθεση ότι στην έκθεση αυτή γίνεται αναφορά στην 
επιχορήγηση των EEA Grants και ότι η έκθεση έχει υποβληθεί εντός του ορισμένου 
χρονοδιαγράμματος χωρίς να δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές. Η έκθεση αυτή θα 
πρέπει να πιστοποιεί ότι ο φορέας υλοποίησης διέθεσε την επιχορήγηση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αίτησή του και στη σύμβαση επιχορήγησης. 
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Στο πλαίσιο της 7ης πρόσκλησης, κάθε υποψήφια οργάνωση μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
(1) αίτηση συμμετέχοντας ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις ανά οργανισμό, μόνο η τελευταία θα ληφθεί 
υπόψη για αξιολόγηση. 
 
 
 
Στην συγκεκριμένη πρόσκληση, δεν προβλέπεται η ύπαρξη εταίρου. 
 
Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης ή ως 
εταίροι σε έργα που έχουν ήδη επιλεγεί για χρηματοδότηση μέσω οποιασδήποτε 
προηγούμενης πρόσκλησης του Προγράμματος Active Citizens Fund ή συμμετέχουν στην 
πρόσκληση των διμερών σχέσεων, διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν 
χρηματοδότηση μέσω της παρούσας 7ης πρόσκλησης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στο έντυπο  «Οδηγίες προς Υποψηφίους». 

 
 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων είναι οι ΜΚΟ (φορείς της ΚτΠ) με αυτοτελή 
νομική προσωπικότητα 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 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 οργανώσεις1, 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 

 
            1 Συμπεριλαμβάνονται οι ενώσεις μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με νομική προσωπικότητα (π.χ. 

ομοσπονδίες). 

https://www.activecitizensfund.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_GR.pdf
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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. 

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 οργανώσεις2, κοινωνικοί εταίροι3 ή συνεταιρισμοί που 
διανέμουν κέρδη δεν θεωρούνται ΜΚΟ και δεν είναι επιλέξιμοι. 
 
Κοινωνικές επιχειρήσεις4 δεν θεωρούνται ΜΚΟ και δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς 
υλοποίησης. 
 
Ιδρύματα5 και οργανώσεις που βασίζονται στην πίστη6 θεωρούνται επιλέξιμες ΜΚΟ εφόσον 
πληρούν τις ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις. 
 

 
2 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. 
3 Κοινωνικοί εταίροι ορίζονται ως συνδικαλιστικές οργανώσεις και διαπραγματευτικοί εργοδοτικοί 

φορείς, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση. 
4 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. 
5 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. 
6 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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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. 

 
 
 
Επιπλέον, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες ειδικότερες 
προϋποθέσεις: 
 

1. Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) μήνες λειτουργίας από την 
κτήση της νομικής προσωπικότητας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. 

 
2. Ο μέσος όρος ετήσιου κύκλου εργασιών τους (συνολικά ετήσια έσοδα) των 

ετών 2018, 2019 και 2020 να ανέρχεται τουλάχιστον σε 300.000,00 ευρώ. 
 

3. Να διαθέτουν πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών που να καλύπτει όλη την 
χρονική περίοδο της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. Ο οργανισμός θα πρέπει να 
στείλει το υφιστάμενο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών του, ωστόσο είναι 
αποδεκτό είτε να επικαιροποιήσει το στρατηγικό του πλάνο/πλάνο εργασιών ή και να 
καταρτίσει ένα νέο για τους σκοπούς της υποβολής αίτησης.  
  

 

Ύψος και Ποσοστό Επιχορήγησης  

 
Tο ποσό των 150.000 € είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης και το ποσό των 80.000 € είναι το 
κατώτατο ποσό επιχορήγησης για τα έργα που θα επιχορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 
Το ποσοστό επιχορήγησης για έργα που επιχορηγούνται μέσω της παρούσας πρόσκλησης είναι 
εκατό τοις εκατό (100%). 
 
 

Διάρκεια επιχορήγησης 

Η διάρκεια της επιχορήγησης κυμαίνεται από 12 έως 18 μήνες και καθορίζεται στη σύμβαση 
επιχορήγησης εκάστου έργου. Η επιχορήγηση δύναται να ξεκινά με την υπογραφή της 
σύμβασης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, θα πρέπει όμως να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι την 30η  Απριλίου 2024.  
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Τοποθεσία επιχορήγησης 

1) Οι επιχορηγήσεις θα υλοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας, σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.  

2) Οι φορείς της ΚτΠ που εδρεύουν σε αγροτικές ή/και απομακρυσμένες περιοχές 
ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση7. 

3) Οι φορείς της ΚτΠ που υλοποιούν έργα στην περιφέρεια και σε απομακρυσμένες περιοχές, 
ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλλουν αίτηση. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15η  Φεβρουαρίου 2022 στις 23:59 EET. 

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στα ελληνικά την αίτηση έργου 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της), το πολυετές στρατηγικό τους πλάνο / πλάνο 
εργασιών και όλα τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα εντός της προθεσμίας υποβολής. 
Για την ορθή υποβολή αίτησης και για την ενημέρωσή τους σχετικά με όλους τους όρους του 
Προγράμματος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν αναλυτικά τις «Οδηγίες προς 
Υποψηφίους».  
Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν 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 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος με χρήση 
της ειδικής πλατφόρμας (https:/www.activecitizensfund.gr/prosklisi/7336/). Πληροφορίες για 
τα εγκεκριμένα έργα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος εντός τεσσάρων (4) 
μηνών από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν για 
το αποτέλεσμα της αίτησής τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 
 

 

 
7 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. 

https://www.activecitizensfund.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_GR.pdf
https://www.activecitizensfund.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_GR.pdf
https://www.activecitizensfund.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_GR.pdf
https://www.activecitizensfund.gr/prosklisi/7336/
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Στοιχεία επικοινωνίας 

Η διαχειρίστρια της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος: 
 

o Σοφία Ζαχαράκη, 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 δεχθεί μετά 
από την παραπάνω ημερομηνία. 
 
Δεν θα δοθούν ατομικές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» 
(www.activecitizensfund.gr/proskliseis/sychnes-erotiseis/). 
Συνεπώς,  σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα τακτικά και πριν την υποβολή 
ερωτήματος. 
 
Οι ερωτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω email με θέμα «Ενίσχυση των οργανωσιακών 
αναγκών των οργανώσεων της ΚτΠ», στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  
 
E-mail: szacharaki@bodossaki.gr 
Σοφία Ζαχαράκη, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων 
 
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, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου της Αίτησης, του εντύπου 
«Οδηγίες προς υποψηφίους», καθώς και μια λίστα με Συχνές Ερωτήσεις. 
 
 
 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι 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. 
 

 

http://www.activecitizensfund.gr/proskliseis/sychnes-erotiseis/
mailto:szacharaki@bodossaki.gr
http://www.activecitizensfund.gr/
mailto:complaints@activecitizensfund.gr
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Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021 


