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Θζμα: Πρόςκληςη για την υποβολή αιτήςεων επιχορήγηςησ δράςεων  για το ζργο 
Οργάνωςη και Ενίςχυςη Δράςεων Κοινωνικήσ υνοχήσ – Προςταςίασ του 
Περιβάλλοντοσ, Πολιτιςτικήσ Δημιουργίασ  και Καινοτόμων Πρωτοβουλιών 
Δικτφωςησ Νζων ςτη Μακεδονία – Θράκη, με διακριτικό τίτλο ΝΕΑΝΙΚΕ ΔΡΑΕΙ 
 

Α Π Ο Φ Α  Θ  
Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ:  
Σισ διατάξεισ: 
1. Σθσ νομοκεςίασ που διζπει τισ Δθμόςιεσ Επενδφςεισ και ειδικά τισ διατάξεισ του 

ν. 2212/52 (Αϋ266), του Ν.Δ. 2957/54 και το άρκρο 18 του ν. 2515/1997 
2. Σου ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 
διατάξεισ»  

3. Σου ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ. 

4. Σου άρκρου 41 του ν.4129/13 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό υνζδριο.» 

5. Σο Π.Δ. 141/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν » (Αϋ 180), όπωσ 
ιςχφει 

6. Σο Π.Δ. 88/2018 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν» (Αϋ 160). 

7. Σθν υπ’ αρικ. 46958/7-9-2018 Κοινι Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του 
Τπουργοφ Εςωτερικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Τφυπουργό Εςωτερικϊν  
Αικατερίνθ Νοτοποφλου» (Β’ 3902). 

8. Σθν υπ αρικμ. 126293/26-11-2018 (ΑΔΑ:6ΘΤΙ465ΧΙ8-ΛΛΠ) απόφαςθ ζνταξθσ του 
Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ςτο Εκνικό ςκζλοσ του ΠΔΕ  του 
υπουργείου Εςωτερικϊν τομζασ Μακεδονίασ  και Θράκθσ 

 

 
 
Θεςςαλονίκη,11- 12 - 2018 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 6274 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 
 
Απευκφνουμε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υλοποίθςθ των 
δράςεων του ζργου «Οργάνωςθ και Ενίςχυςθ Δράςεων Κοινωνικισ υνοχισ – 
Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ, Πολιτιςτικισ Δθμιουργίασ  και Καινοτόμων 
Πρωτοβουλιϊν Δικτφωςθσ Νζων ςτθ Μακεδονία – Θράκθ» εφεξισ ζργο, με 
ενάρικμο 2018Ε03900006 του Εκνικοφ κζλουσ του ΠΔΕ του Τπουργείου 
Εςωτερικϊν – Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 210.000 
ευρϊ. 
 
1. Περιεχόμενο Πρόςκληςησ  
Η πρόςκλθςθ αφορά ςτθν επιχοριγθςθ φορεων ςφμφωνα με τθν παρ.2, που κα 
αναλάβουν δράςεισ για τθν  υλοποίθςθ του ζργου.  

1.1. Σο ζργο διακρίνεται ςτα κάτωθι υποζργα:  

 Τποζργο1: Καμπάνιεσ ευαιςκθτοποίθςθσ, επιμορφωτικά workshops, καλζσ 
πρακτικζσ ςε κζματα κοινωνικισ ςυνοχισ. 

 Τποζργο2:  Επιμορφωτικά workshops, ερευνθτικά εργαλεία, καλζσ πρακτικζσ ςε 
κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 Τποζργο3: Τποςτιριξθ καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων (workshops, masterclasses, 
κ.λ.π.) για νζουσ ςε ςυνεργαςία με πολιτιςτικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ, 
φεςτιβάλ/εκκζςεισ για τθν προβολι τθσ νεανικισ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ, 
διαγωνιςμοί καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ ςε κεματικζσ, που ςχετίηονται με το 
ςφνολο των υποζργων του κυρίωσ ζργου. 

 Τποζργο4: Καλζσ πρακτικζσ δικτφωςθσ των νζων, ανταλλαγζσ νζων, youth 
camps, τεχνολογικζσ εφαρμογζσ. 
1.2. κοποί του ζργου είναι να : 

 υμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των νζων ςτθν κοινωνικι, 
οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι των τοπικϊν κοινωνιϊν τουσ. 

 υμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ νζων καινοτόμων μορφϊν ςυμμετοχισ και 
δικτφωςθσ των νζων. 

 υμβάλλει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμμετοχι των νζων ςτθ βιϊςιμθ 
διαχείριςθ και διατιρθςθ των φυςικϊν πόρων 

 υμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των νζων ςτθν πολιτιςτικι ηωι και 
προάγει τθ δθμιουργικότθτά τουσ. 

 υμβάλλει ςτθν παραμονι των νζων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ τθσ Μακεδονίασ 
και τθσ Θράκθσ 

1.3. Αναμενόμενα αποτελζςματα του ζργου είναι : 

 Η Αφξθςθ ςυμμετοχισ των νζων ςε δράςεισ κοινωνικισ ςτιριξθσ και 
ςυνοχισ, ςε δράςεισ πολιτιςμοφ και δθμιουργίασ, κακϊσ και ςε πράςινεσ 
δράςεισ. 

 Η Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθν υποςτιριξθ νεανικϊν πρωτοβουλιϊν για 
βιϊςιμα μοντζλα κατανάλωςθσ και παραγωγισ. 

 Η Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθν υποςτιριξθ νεανικϊν πρωτοβουλιϊν που 
προάγουν τθ νεανικι πολιτιςτικι δθμιουργία. 

 Η Αφξθςθ υποςτιριξθσ δράςεων δικτφωςθσ των νζων. 
 

 



2. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ - Δυνητικοί Δικαιοφχοι 
Δικαίωμα υποβολήσ αιτιςεων ςυμμετοχισ ζχουν αποκλειςτικά ςφλλογοι,  
ςωματεία, ςυνεταιριςμοί και νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που 
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ, τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ καινοτομίασ, του πολιτιςμοφ και 
τθσ δθμιουργικότθτασ και ςυμβάλλουν ςτθν ενεργι ςυμμετοχι των νζων.  
Οι ωσ άνω  δυνητικοί δικαιοφχοι πρζπει : 

1. Να είναι ι να γίνονται μζλθ του Μθτρϊου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ 
Γενιάσ https://forms.minedu.gov.gr/foreis-ggdbmng ζωσ και τθ θμερομθνία 
λιξθσ τθσ υποβολισ αιτιςεων  τθσ παροφςασ. 

2. Να ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε μια από τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ  
Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ ι να μποροφν να αποδείξουν  ότι λειτουργοφν 
νόμιμα ενεργά παραρτιματα τουσ  ςτισ ανωτζρω περιφερειακζσ ενότθτεσ  
τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κφριασ ζδρασ.  

Οι δυνητικοί δικαιοφχοι δεν μποροφν να είναι μζλθ του Μθτρϊου φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ  και γενικά νομικά πρόςωπα εποπτευόμενα και επιχορθγοφμενα κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο από το δθμόςιο.  
Κάθε δυνητικόσ δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μια αίτηςη για 
δράςη που αφορά ςε ζνα υποζργο. 
 
3. Οικονομικά τοιχεία Πρόςκληςησ  
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςε 210.000 €.  
Σο ανϊτατο ποςό επιχοριγθςθσ για κάκε δικαιοφχο κακορίηεται ςε 5.000€ και 
αφορά ςε ιςόποςεσ δαπάνεσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.  
 
4. Διάρκεια Τλοποίηςησ Ζργου 
Σο ζργο υλοποιείται από 01.02.2019 ζωσ 31.03.2019. 
 
5. Οδηγίεσ Τποβολήσ Αιτήςεων – Δικαιολογητικά  
Οι ενδιαφερόμενοι δυνθτικοί δικαιοφχοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ 
υπογεγραμμζνεσ από το νόμιμο εκπρόςωπο τουσ ςτθν κάτωκι διεφκυνςθ.  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ( TOMEA ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ)   
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ    
ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ, ΣΚ. 541 23, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
Η υποβολι ξεκινά από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτον ιςτότοπο 
του Τπουργείου (www.mathra.gr), και ολοκλθρϊνεται ςτισ 4/1/2019 και ϊρα 12:00. 
Η υποβολι μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόςωπθ κατάκεςθ ςτο 
πρωτόκολλο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Σμιμα Γραμματείασ γρ. 210, 2οσ όροφοσ, 
Αγίου Δθμθτρίου, Διοικθτιριο, Θεςςαλονίκθ. Οι αιτιςεισ που αποςτζλλονται 
ταχυδρομικά ι με εταιρία ταχυμεταφορϊν και φζρουν θμερομθνία και ςφραγίδα 
αποςτολισ από το ταχυδρομείο 04.01.2019 γίνονται δεκτζσ. 
Η αίτθςθ επιχοριγθςθσ, που ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ, ςυμπλθρωμζνθ ςε όλα τα 
πεδία, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του φορζα 
ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από: 

https://forms.minedu.gov.gr/foreis-ggdbmng


1. Καταςτατικό του φορζα και τυχόν τροποποιιςεισ του, απ’ όπου προκφπτει 
ότι ςτουσ ςκοποφσ του φορζα προβλζπεται θ ανάλθψθ αντίςτοιχων 
δράςεων και ότι ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ προκφπτει ότι μπορεί να 
χρθματοδοτθκεί από το δθμόςιο. 

2. ε περίπτωςθ που λειτουργεί παράρτθμα του φορζα ςτισ Περιφερειακζσ 
Ενότθτεσ Μακεδονίασ και Θράκθσ Βεβαίωςθ ΔΟΤ. 

3. Πιςτοποιθτικό δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί μθ λφςθσ – μθ διάλυςθσ 
και τροποποιιςεων τελευταίου τριμινου. 

4. Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα εν ιςχφ. 
5. Βεβαίωςθ φπαρξθσ επίςθμου τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτο όνομα του 

φορζα. ΙΒΑΝ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, είτε με απλι φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ 
ςελίδασ βιβλιαρίου τράπεηασ με πρϊτο όνομα τον δικαιοφχο, είτε με 
βεβαίωςθ τθσ τράπεηασ. 

6. Πρακτικό ςυγκρότθςθσ του Δ.. με αναφορά ςτο νόμιμο εκπρόςωπο του 
φορζα. 

7. Απόφαςθ ςυλλόγου για το αίτθμα επιχοριγθςθσ 
8. Οικονομικόσ απολογιςμόσ ζτουσ 2017. 
9. Απολογιςμόσ δράςεων για το τελευταίο ζτοσ(2018). 
10. Αποδεικτικά για ζργα και δράςεισ που υλοποίθςε ο αιτϊν φορζασ κατά τθν 

τελευταία 2ετία. (αποφάςεισ Δ, αποδεικτικά δθμοςιότθτασ δράςεων ςτον 
τφπο ι ςτο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό) 

11. Αποδεικτικό υποβολισ κατάκεςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων ςτο Ελεγκτικό 
υνζδριο κατά το άρκρο 41 του ν.4129/13. ( ζτουσ 2017) 

12. Αποδεικτικό ανάρτθςθσ απολογιςτικϊν ςτοιχείων δαπανϊν ςτθ Διαφγεια 
ςφμφωνα με το άρκρο 10Β του ν.3861/10 αν ζχουν επιχορθγθκεί με ποςό 
άνω των 3.000€ ι διαφορετικά Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν ζχουν λάβει 
επιχοριγθςθ άνω των 3.000€.( ζτουσ 2017) 

 
6. Διαδικαςία Επιλογήσ και Ζνταξησ 
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα ολοκλθρωκεί ωσ εξισ: 
α) Ζλεγχοσ Πλθρότθτασ Αιτιςεων και Δικαιολογθτικϊν από το αρμόδιο Σμιμα 
Περιβάλλοντοσ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.  
β) Αξιολόγθςθ Προτάςεων για τισ οποίεσ ολοκλθρϊκθκε ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ από 
τριμελι Ομάδα Εργαςίασ  που κα οριςτεί με απόφαςθ τθσ Τφυπουργοφ Εςωτερικϊν 
και κα ςυνεπικουρεί ςτο ζργο τθσ τθν αρμόδια οργανικι μονάδα. 
Για τθν επιλογι των δυνθτικϊν δικαιοφχων ιςχφουν ιςόβακμα και κα αξιολογθκοφν 
ςυγκριτικά, τα κάτωκι κριτιρια:   
 

1. υνάφεια τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ με το υποζργο, τουσ ςκοποφσ και τα 
αναμενόμενα αποτελζςματα του.    

2. υνάφεια ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en και Εκνικισ 
ςτρατθγικισ για τθ νεολαία (www.neagenia.gr/neolaia17-27). 

3. Σεκμθρίωςθ των  επιπτϊςεων ςτουσ νζουσ. 
4. Εμπειρία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων δράςεων 

 

https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en
http://www.neagenia.gr/neolaia17-27


γ) Ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ οργανικισ μονάδασ ςτθν Τφυπουργό Εςωτερικϊν για τθν 
ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων ζγκριςθσ επιχοριγθςθσ των προτεινόμενων δράςεων.  
δ) Ζκδοςθ υπουργικϊν αποφάςεων  και κοινοποίθςθ ςτουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ 
 
7. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
Είναι οι ςυνδεδεμζνεσ με τισ προγραμματιςμζνεσ δράςεισ του τελικοφ δικαιοφχου 
που κα πραγματοποιθκοφν εντόσ διμινου υλοποίθςθσ του ζργου, και είναι 
ςφμφωνεσ με τον προχπολογιςμό που ζχουν κατακζςει ςτθν αίτθςι τουσ ενϊ δεν 
είναι επιλζξιμεσ οι λειτουργικζσ δαπάνεσ του τελικοφ δικαιοφχου. 
 
8. Καταβολή Επιχορήγηςησ 
Για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ οι τελικοί δικαιοφχοι κα πρζπει να 
προςκομίςουν από 01/04/2019 ζωσ 30/04/2019 προσ το Σμιμα Περιβάλλοντοσ, 
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ: 

1. τα παραςτατικά που ςχετίηονται με τισ δαπάνεσ των δράςεων τουσ, 
2.  IBAN, τραπεηικοφ λογαριαςμοφ εφόςον υπάρχει μεταβολι ςε ςχζςθ με 

αυτό που υποβλικθκε αρχικά, 
3.  φορολογικι ενθμερότθτα για είςπραξθ χρθμάτων από τθν κεντρικι 

διοίκθςθ,  
4. αςφαλιςτικι ενθμερότθτα,  
5. αποδεικτικό υποβολισ κατάκεςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων ςτο Ελεγκτικό 

υνζδριο κατά το άρκρο 41 του ν.4129/13 ( ζτουσ 2018), 
6. αποδεικτικό ανάρτθςθσ απολογιςτικϊν ςτοιχείων δαπανϊν ςτθ Διαφγεια 

ςφμφωνα με το άρκρο 10Β του ν.3861/10 αν ζχουν επιχορθγθκεί με ποςό 
άνω των 3.000€ ι διαφορετικά Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν ζχουν λάβει 
επιχοριγθςθ άνω των 3.000€ (ζτουσ 2018).   

Η καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ κα πραγματοποιθκεί αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ που προβλζπεται για τον ζλεγχο, τθν εκκακάριςθ και 
τθν πλθρωμι, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
9. Δημοςιότητα 
Η παροφςα να κοινοποιθκεί ςτο Σμιμα Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για  ανάρτθςθ 
ςτον ιςτότοπο τθσ υπθρεςίασ www.mathra.gr  
 
       Θ ΤΦΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΝΟΣΟΠΟΤΛΟΤ 
Εςωτερική Διανομή (Θλεκτρονικά) : 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

3.1. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
3.2. ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Γραμματείασ 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
(Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

κ.α.α. 
Αθανασία Φορτοτήρα 

http://www.mathra.gr/


4. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
4.1. ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

5. ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ για ανάρτηςη ςτον ιςτότοπο 
 



 
ΑΙΣΘΘ ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 
ΦΟΡΕΑ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΤ  2018Ε03900006 

.Α. Ε039 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ Οργάνωςθ και Ενίςχυςθ Δράςεων 
Κοινωνικισ υνοχισ – Προςταςίασ του 
Περιβάλλοντοσ, Πολιτιςτικισ Δθμιουργίασ  
και Καινοτόμων Πρωτοβουλιϊν Δικτφωςθσ 
Νζων ςτθ Μακεδονία – Θράκθ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟ ΠΔΕ  210.000€ 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΚΛΘΘ Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι αιτιςεων 
επιχοριγθςθσ δράςεων  για το ζργο 
«Οργάνωςθ και Ενίςχυςθ Δράςεων 
Κοινωνικισ υνοχισ – Προςταςίασ του 
Περιβάλλοντοσ, Πολιτιςτικισ Δθμιουργίασ  
και Καινοτόμων Πρωτοβουλιϊν Δικτφωςθσ 
Νζων ςτθ Μακεδονία - Θράκθ.»   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΚΛΘΘ 210.000€ 

ΦΟΡΕΑ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ- 
ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ 

 
 



Μζροσ Α. τοιχεία αιτοφντοσ φορζα 

 

1.  Γενικά ςτοιχεία φορζα 

Όνομα  

Διεφκυνςθ  

ΣΚ  Πόλθ   

Website  Ζτοσ ίδρυςθσ  

Email  ΑΦΜ  

Σθλζφωνο  ΔΟΤ  

 

2. Νόμιμοσ εκπρόςωποσ φορέα 

Επίκετο  Όνομα  

Ιδιότθτα  

Email  

Σθλζφωνο  Κινθτό 
τθλζφωνο 

 

 

3. Πρόςωπο επικοινωνίασ για την παρούςα αίτηςη 

Επίκετο  Όνομα  

Ιδιότθτα  

Email  

Σθλζφωνο  Κινθτό 
τθλζφωνο 

 

4. Περιγραφή φορέα 

Σφποσ φορζα  ωματείο/ υνεταιριςμόσ 
   Μζλοσ Μθτρϊου τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Νζασ Γενιά 

   Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρία 
   Άλλοσ – διευκρινιςτε:  

 
 

Παρακαλϊ δϊςτε μια ςφντομθ περιγραφι του προφίλ του φορζα ςασ και τισ ςχετικζσ του δράςεισ κατά τα 
τελευταία 2 χρόνια (όχι πάνω από 250 λζξεισ). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Μζροσ Β. Περιγραφή προτεινόμενησ δράςησ 

 

1. Περιγραφή  

Παρακαλϊ δϊςτε μια αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ ςασ (όχι πάνω από 600 λζξεισ).  

Τπάρχει περίπτωςθ, εφόςον εγκρικεί θ πρόταςι ςασ, αυτι θ περιγραφι να χρθςιμοποιθκεί για δθμοςιοποίθςθ. 
Για το λόγο αυτό να είςτε ακριβείσ και κατανοθτοί, να αναφζρετε για τθν προτεινόμενθ δράςθ ςασ τουσ χϊρουσ 
που κα λάβει χϊρα, τον τφπο και τθ κεματολογία, τουσ ςτόχουσ, τθ διάρκεια, τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ, τθ 
μεκοδολογία, τα παραδοτζα κακϊσ και τον αρικμό των νζων που απευκφνεται.  

 
 

2. Διάρκεια  

Ζναρξθ :  

Λιξθ:  

υνολικι διάρκεια δράςθσ:  

3. υνάφεια τησ προτεινόμενησ δράςησ ςε ςχζςη με το υποζργο,  τισ θεματικζσ τησ 
Ευρωπαϊκήσ και Εθνικήσ ςτρατηγικήσ για τη νεολαία (παρ.6.1. και 6.2. τησ παροφςασ) 

    

    

    

    

    

    

4. Σεκμηρίωςη των επιπτώςεων ςτουσ νζουσ  (παρ.6.3. τησ παροφςασ) 

Παρακαλϊ να εξθγιςετε τον αναμενόμενο αντίκτυπο ςτουσ νζουσ τθσ Μακεδονίασ και Θράκθσ και τουσ 
εμπλεκόμενουσ ςτθν προτεινόμενθ δράςθ. Αν ςχεδιάηετε να δϊςετε ςυνζχεια ςτθ δράςθ ( αν αποτελεί μια 
πρωτότυπθ δράςθ τθσ οργάνωςισ ςασ ι είναι μια δράςθ που ζχετε υλοποιιςει ςτο παρελκόν), τότε κα πρζπει 
να αναφερκεί (όχι πάνω από 250 λζξεισ). 

 

5. Εμπειρία υλοποίηςησ αντίςτοιχων δράςεων (παρ.6.4. τησ παροφςασ) 

 

Παρακαλϊ δϊςτε μια αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων δράςεων που ζχετε υλοποιιςει επιςυνάπτοντασ  
αποδεικτικά μζςα. 

 

 

 

Μζροσ Γ. Προχπολογιςμόσ 

Παρακαλώ αυξομειώςτε τον πίνακα αντίςτοιχα. Στισ εκτιμώμενεσ δαπάνεσ ςυμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. 

 

Εκτιμώμενεσ δαπάνεσ1  Ποςό € 

                                                 
1
 Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται δαπάνεσ που μποροφν να επιχορθγθκοφν 

προκειμζνου να καταςτεί ςαφζσ ότι δεν περιλαμβάνονται λειτουργικζσ δαπάνεσ του φορζα. 
Ενοικίαςθ χϊρου/ εξοπλιςμοφ για τθ δράςθ, Catering για τθ δράςθ, Τλικό προβολισ (ζντυπο ι 
καταχωρίςεισ ςε ιςτοςελίδεσ ι ζντυπα ενθμζρωςθσ), Συχόν ζξοδα μετάβαςθσ – διαμονισ ειςθγθτϊν 
και experts, κ.ά. κατά περίπτωςθ ανάλογα με τθν προτεινόμενθ δράςθ 



για την ολοκλήρωςη τησ προτεινόμενησ δράςησ 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   

6.   

7.  

 

  

  

φνολο δαπανών  

Αιτοφμενη Επιχορήγηςη   

 
 
 

Μζροσ Δ. Λίςτα  υνημμζνων Τποχρεωτικών Δικαιολογητικών κατά την 
υποβολή του αιτήματοσ επιχορήγηςησ (παρ.5  τησ παροφςασ)  

1. Καταςτατικό του φορζα και τυχόν τροποποιιςεισ του. 

2. Πιςτοποιθτικό δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί μθ λφςθσ – μθ διάλυςθσ και 
τροποποιιςεων τελευταίου τριμινου. 

3. Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα εν ιςχφ. 

4. Βεβαίωςθ φπαρξθσ επίςθμου τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτο όνομα του φορζα. 

5. Πρακτικό ςυγκρότθςθσ του Δ.. με αναφορά ςτο νόμιμο εκπρόςωπο του φορζα. 

6. Απόφαςθ ςυλλόγου για το αίτθμα επιχοριγθςθσ 

7. Οικονομικόσ απολογιςμόσ του τελευταίου ζτουσ (2017 ). 

8. Απολογιςμόσ δράςεων για το τελευταίο ζτοσ (2018) 

9. Αποδεικτικά για ζργα και δράςεισ που υλοποίθςε ο αιτϊν φορζασ κατά τθν 
τελευταία 2ετία. (αποφάςεισ Δ, αποδεικτικά δθμοςιότθτασ δράςεων ςτον τφπο ι 
ςτο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό) 

10. Αποδεικτικό υποβολισ κατάκεςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων ςτο Ελεγκτικό υνζδριο 
κατά το άρκρο 41 του ν.4129/13.(2017) 

11. Αποδεικτικό ανάρτθςθσ απολογιςτικϊν ςτοιχείων δαπανϊν ςτθ Διαφγεια 
ςφμφωνα με το άρκρο 10Β του ν.3861/10 αν ζχουν επιχορθγθκεί με ποςό άνω 
των 3.000€ ι διαφορετικά Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν ζχουν λάβει επιχοριγθςθ 
άνω των 3.000€.(2017) 

 

Ημερομθνία Ο/Η νόμιμοσ εκπρόςωποσ & ςφραγίδα 
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