ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. Γενικές Πληροφορίες
i.

Διαδικασία Υποβολής
Το Ίδρυμα δέχεται και αξιολογεί αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του.
Αιτήσεις χρηματοδότησης οι οποίες δεν υποβάλλονται μέσω της φόρμας δεν
αξιολογούνται από το Ίδρυμα.
Συνιστάται η εκ των προτέρων προετοιμασία των ζητούμενων στοιχείων προς
συμπλήρωση στη φόρμα αίτησης.

ii.

Περίοδος Υποβολής
Η ειδική φόρμα αίτησης χρηματοδότησης παραμένει ενεργή από την 1η Ιανουαρίου έως
την 30η Απριλίου έκαστου ημερολογιακού έτους. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας
δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Β. Όροι & Προϋποθέσεις
i.

Επιλέξιμοι Φορείς
Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί αποκλειστικά φορείς που υλοποιούν δράσεις μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματεία/σύλλογοι,
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.), Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
(ΟΚοιΠ), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), ιδρύματα κ.ά. Επιπλέον,
υποστηρίζονται δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς δράσης του
Ιδρύματος.
*Σημ.: Το Ίδρυμα δεν χρηματοδοτεί μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, εκτός του τακτικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών.

ii.

Πυλώνες Δραστηριοποίησης Ιδρύματος
Για την περίοδο 2022-2025 το Ίδρυμα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που εμπίπτουν σε 3
στρατηγικούς πυλώνες:
▪ Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
▪ Καινοτομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη
▪ Κοινωνική Δράση & Αλληλεγγύη
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iii.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Το Ίδρυμα καλύπτει δαπάνες που συνδέονται αποκλειστικά με το αντικείμενο και την
υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό
αυτής. Οι κάτωθι δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες:
▪ Δαπάνες για την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων ή την αποπληρωμή οφειλών.
▪ Αλόγιστες δαπάνες που δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια στην αίτηση.
▪ Δαπάνες εκτός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος της
δράσης.

iv.

Έναρξη Προτεινόμενων Δράσεων
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν σε δράσεις των οποίων η έναρξη
τοποθετείται το επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής, με διάρκεια
υλοποίησης έως 18 μήνες.

Γ. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή του Ιδρύματος ως
ακολούθως:
Φάση Α – Έλεγχος Αιτήσεων
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων
αξιολογείται επί τη βάσει των Όρων & Προϋποθέσεων της παραγράφου Β. Οι αιτήσεις που
πληρούν τις προϋποθέσεις προκρίνονται στη φάση Β της διαδικασίας αξιολόγησης.
Φάση Β – Επιτροπή Αξιολόγησης
Οι προκριθείσες αιτήσεις αξιολογούνται ανά θεματική ενότητα/στρατηγικό πυλώνα βάσει των
καθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (ακολουθεί ενδεικτική λίστα). Κατά το στάδιο αυτό, το
Ίδρυμα δύναται να πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με εκπροσώπους των αιτούμενων φορέων
προκειμένου να συλλέξει συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία εν σχέσει με τον φορέα
και την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης.
Ενδεικτικά Κριτήρια Αξιολόγησης
▪ Οργανωσιακή και χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα για την υλοποίηση της
προτεινόμενης δράσης, καθώς και του εν γένει έργου του.
▪ Πληρότητα και αρτιότητα αίτησης χρηματοδότησης.
▪ Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης με το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση και τους
στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος.
▪ Αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της προτεινόμενης δράσης.
▪ Κοινωνικός αντίκτυπος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης.
▪ Καινοτομία/πρωτοτυπία/ποιότητα της προτεινόμενης δράσης, καθώς και της
μεθοδολογίας υλοποίησής της.
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Φάση Γ – Τελική Επιλογή & Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται μέσω email για την έκβαση της αίτησής τους έως το τέλος
Ιουλίου εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
*Σημ.: Το Ίδρυμα δύναται να αναθεωρήσει/τροποποιήσει/επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα της
διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής σε περίπτωση που απαιτείται περισσότερος χρόνος για
την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του αιτούντος φορέα
και του Ιδρύματος.

Δ. Διευκρινίσεις
i.
ii.

iii.
iv.

v.

Κάθε φορέας δύναται να υποβάλει 2 αιτήσεις χρηματοδότησης κατ’ ανώτατο όριο
ανά περίοδο υποβολής.
Το Ίδρυμα αποφασίζει κατά την απόλυτη, ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του για
την επιλογή των φορέων και των δράσεων προς χρηματοδότηση και ως εκ τούτου
δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων
και επαναξιολόγησης των αιτήσεων.
Προηγούμενη ή τρέχουσα χρηματοδότηση δεν εγγυάται την έγκριση εκ νέου
χρηματοδότησης από το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα δεν ενθαρρύνει την εκ νέου υποβολή
αίτησης από φορείς που έχουν χρηματοδοτηθεί πρόσφατα.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να θέσει συγκεκριμένους όρους για την υλοποίηση
των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων.
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