Το ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ και η
GRANTXPERT CONSULTING LTD ως Διαχειριστής του
Προγράμματος “Active Citizens Fund” (ACF) στην Κύπρο
ανακοινώνει
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα
που επικεντρώνονται σε:

Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών στα
Κοινά
Ενδυνάμωση Ευάλωτων Ομάδων
Ενίσχυση των Ικανοτήτων και της
Βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: €1,165,000

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
05/11/2021
στις 13:00 (Τοπική ώρα Κύπρου)

www.activecitizensfund.cy
EEA and Norway Grants 2014-2021
Έκδοση 2

Τροποποιήσεις
Οι τροποποιήσεις (με κόκκινο πιο κάτω) περιλαμβάνονται στην Ανοικτή Πρόσκληση
(ACF Κύπρου Ανοικτή Πρόσκληση Έκδοση 2), καθώς και στα ακόλουθα έντυπα:
ACF Κύπρου Οδηγός Προς Υποψήφιους Φορείς Έκδοση 2 και ACF Κύπρου Έντυπο
Αίτησης Έκδοση 2.
Ολα τα πιο πάνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος
(www.activecitizensfund.cy) και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οι πιο
πρόσφατες, επικαιροποιημένες εκδόσεις.

Σελίδα 14
•

Μόνο
για
μεγαλύτερους/πιο
έμπειρους
φορείς:
Ελεγμένους
λογαριασμούς/οικονομικές δηλώσεις των τελευταίων τριών (3) ετών
(τροποποίηση από: «των ετών 2018 και 2019»).

Σελίδα 16
•

Μόνο
για
μεγαλύτερους/πιο
έμπειρους
φορείς:
Ελεγμένους
λογαριασμούς/οικονομικές δηλώσεις των τελευταίων τριών (3) ετών
(τροποποίηση από: «των ετών 2018 και 2019»).

Σελίδα 17
•

είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον €40,000 σε ένα από τα έτη 2018, 2019
ή 2020 (τροποποίση από: «ένα από τα έτη 2018 και 2019»).

Σελίδα 25
Για μεγαλύτερους/πιο έμπειρους φορείς: Ελεγμένους λογαριασμούς/οικονομικές
δηλώσεις των τελευταίων τριών (3) ετών (τροποποίηση από: «των ετών 2018 και
2019»).

Ημερομηνία Τροποποιήσεων Έκδοσης 2: 01/09/2021
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Το πρόγραμμα Active Citizens Fund αποτελεί μέρος της συνεισφοράς της Ισλανδίας,
του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας (δωρήτριες χώρες) σε 15 χώρες της Ε.Ε. στην
Κεντρική και Νότια Ευρώπη και στη Βαλτική (δικαιούχες χώρες). Το πρόγραμμα
αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η Κοινωνία των Πολιτών στη
διασφάλιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
κοινωνικής συνοχής εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX).
Το Active Citizens Fund Κύπρου στοχεύει στην ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών
και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην ενδυνάμωση των
ευάλωτων ομάδων.
Ο Διαχειριστής του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου είναι η κοινοπραξία
του Κέντρου Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (NGO Support Centre) με την
GrantXpert Consulting Ltd, όπως ορίστηκε έπειτα από μια ανοικτή και ανταγωνιστική
διαδικασία προσφορών.
Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στοχεύει στη στήριξη Οργανώσεων
της Κοινωνίας των Πολιτών και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που θα διατεθεί
είναι €1,165,000.
Η παρούσα Ανοικτή Πρόσκληση συνοδεύεται από τον Οδηγό προς Υποψήφιους
Φορείς. Προτρέπουμε όλους τους υποψήφιους να μελετήσουν τον Οδηγό πριν
προχωρήσουν με την ετοιμασία της αίτησής τους. Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό προς
Υποψήφιους Φορείς στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.activecitizensfund.cy.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στόχος της
Ανοικτής
Πρόσκλησης

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά (Αποτέλεσμα 1)
Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων (Αποτέλεσμα 2)
Ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των
Πολιτών (οργανισμών και του τομέα στο σύνολό του)
(Αποτέλεσμα 3 – Υποχρεωτικό αποτέλεσμα κάθε έργου)

Προτεραιότητες
της Ανοικτής
Πρόσκλησης

1. Ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της Κοινωνίας
των Πολιτών (οργανισμών και του τομέα στο σύνολό του)
2.
Διασφάλιση
πρόσβασης
σε
υπο-εξυπηρετούμενες
(underserved) γεωγραφικές περιοχές και ομάδες-στόχους (target
groups)
3. Υποστήριξη των δικοινοτικών συνεργασιών και προώθηση του
διαπολιτισμικού διαλόγου
Επίσης
το
πρόγραμμα
ενθαρρύνει
τη
συμπερίληψη
δραστηριοτήτων οι οποίες εμπλέκουν νέους και νέες, και
προτείνουν συνεργασίες με οργανώσεις νεολαίας ή/ και άτυπες
ομάδες νέων.
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Συνολική
Διαθέσιμη
Χρηματοδότηση
Ποσό
επιχορήγησης
ανά Κατηγορία
έργου
Διάρκεια έργου
Συγχρηματοδότηση

Επιλέξιμοι
Υποψήφιοι

€1,165,000

Κατηγορία 1 (μεσαία/μεγάλα έργα): Από €25,001 έως €100,000
Κατηγορία 2 (μικρά έργα): Από €5,000 έως €25,000
Κατηγορία 1 (μεσαία/μεγάλα έργα): Από 12 έως 20 μήνες
Κατηγορία 2 (μικρά έργα): Από 6 έως 12 μήνες
Δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση. Το πρόγραμμα παρέχει
επιχορήγηση που καλύπτει μέχρι το 100% των συνολικών
επιλέξιμων δαπανών του έργου.
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς (Επικεφαλής Υποψήφιοι ή
Μοναδικοί Υποψήφιοι) πρέπει να είναι Οργανώσεις της Κοινωνίας
των Πολιτών (Οργανώσεις της ΚτΠ) που έχουν συσταθεί στην
Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες εμπίπτουν στον ακόλουθο
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»

Συνεργασίες

Οι υποψήφιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε
συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή/και
άτυπες ομάδες (Εταίροι Έργου).
Συνιστώνται συνεργασίες μεταξύ μεγαλύτερων/πιο έμπειρων και
μικρότερων/λιγότερο έμπειρων φορέων.
Επίσης, οι υποψήφιοι παροτρύνονται να συμπεριλάβουν στην
αίτησή τους εταίρους από τις δωρήτριες χώρες (δηλαδή εταίρους
από την Νορβηγία, Ισλανδία ή/και το Λιχτενστάιν - Donor project
partners).
Έργα που προτείνουν την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσω
δικοινοτικών
συνεργασιών,
θα
βαθμολογούνται
με
επιπρόσθετους βαθμούς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
αιτήσεων.

Ημερομηνία
Ανακοίνωσης
της Ανοικτής
Πρόσκλησης

06/08/2021

Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
αιτήσεων

05/11/2021 στις 13:00 (Τοπική ώρα Κύπρου)
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1. Στόχος της Ανοικτής Πρόσκλησης
Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά έργα που υποστηρίζουν τα
ακόλουθα αποτελέσματα:
→ Αποτέλεσμα 1: «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά».
→ Αποτέλεσμα 2: «Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων».
→ Αποτέλεσμα 3: «Ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των
Πολιτών (οργανισμών και του τομέα στο σύνολό του)».
Τα έργα που θα επιχορηγηθούν, αναμένεται να υλοποιήσουν δραστηριότητες με
σκοπό να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις που συνδέονται με
τα προαναφερόμενα αποτελέσματα. Όλοι οι οργανισμοί και οι δραστηριότητες που θα
επιχορηγηθούν, θα βασίζονται στις κοινές αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και
του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν στις μειονότητες.
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προτείνει ένα έργο που θα επικεντρώνεται σε ένα από
τα ακόλουθα αποτελέσματα:
→ Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά (Αποτέλεσμα 1)
→ Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων (Αποτέλεσμα 2)
Υποχρεωτικό αποτέλεσμα για κάθε έργο είναι η Ενίσχυση των ικανοτήτων και της
βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών (οργανισμών και του τομέα στο σύνολο του)
(Αποτέλεσμα 3). Συνεπώς κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αφιερώσει το 20-25% του
συνολικού ποσού επιχορήγησης σε δραστηριότητες ενίσχυσης των ικανοτήτων και της
βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και να ικανοποιεί τουλάχιστον έναν από τους
δείκτες παραδοτέων του Αποτελέσματος 3 (δείτε επίσης την Eνότητα με τίτλο
«Προσδοκώμενα Αποτελέσματα» παρακάτω).
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Προτεραιότητες της Ανοικτής Πρόσκλησης
→ Έργα που ενισχύουν τις ικανότητες και τη βιωσιμότητα της Κοινωνίας των Πολιτών
(οργανισμών και του τομέα στο σύνολο του).
→ Έργα που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε uπο-εξυπηρετούμενες (underserved)
γεωγραφικές περιοχές και ομάδες-στόχους (target groups).
→ Έργα που υποστηρίζουν ενεργά τις δικοινοτικές συνεργασίες και την προώθηση του
διαπολιτισμικού διαλόγου.
Επίσης το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμπερίληψη δραστηριοτήτων οι οποίες
εμπλέκουν νέους και νέες, και προτείνουν συνεργασίες με οργανώσεις νεολαίας ή/ και
άτυπες ομάδες νέων.

Κατηγορίες Έργων
Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες έργων
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κατηγορία

Μέγιστο ποσό
επιχορήγησης
ανά έργο

Ελάχιστο
ποσό
επιχορήγησης
ανά έργο

Διάρκεια Έργου

Κατηγορία 1

€100,000

€25,001

Από 12 έως 20
μήνες

Κατηγορία 2

€25,000

€5,000

Ενδεικτική
Έναρξη
Υλοποίησης
Έργου

2ο Τρίμηνο 2022

Από 6 έως 12
μήνες

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε δραστηριότητες που υλοποιούνται από
Οργανώσεις της ΚτΠ σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά ενθαρρύνει ιδιαίτερα την υποβολή
αιτήσεων από φορείς που εδρεύουν σε υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές και από φορείς
των οποίων οι δραστηριότητες απευθύνονται σε υπο-εξυπηρετούμενες ομάδεςστόχους (target groups). Επίσης το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμπερίληψη
δραστηριοτήτων οι οποίες εμπλέκουν νέους και νέες, και προτείνουν συνεργασίες με
οργανώσεις νεολαίας ή/και άτυπες ομάδες νέων.
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Προσδωκόμενα Αποτελέσματα
Κάθε υποψήφιο έργο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη μόνο ενός από τα δύο
Θεματικά Αποτελέσματα (Αποτέλεσμα 1 ή Αποτέλεσμα 2) και πρέπει να συμβάλει στην
επίτευξη του Υποχρεωτικού Αποτελέσματος 3 (Ενίσχυση των ικανοτήτων και της
βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών (οργανισμών και του τομέα στο σύνολο
του)).
Καθένα από τα θεματικά αποτελέσματα έχει προκαθορισμένους συγκεκριμένους
στόχους (εφεξής Παραδοτέα) και Δείκτες 1 . Τα υποψήφια έργα πρέπει να
συμμορφώνονται με το σχετικό θεματικό αποτέλεσμα, να αντιστοιχούν στο επιλεγμένο
παραδοτέο και να συμβάλλουν στην επίτευξη των προκαθορισμένων δεικτών.
Συνεπώς, κάθε υποψήφιο έργο πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον έναν δείκτη για κάθε
επιλεγμένο παραδοτέο. O υποψήφιος φορέας μπορεί να επιλέξει να ικανοποιήσει και
άλλους δείκτες. Σε αυτή την περίπτωση, οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα
με το αντίστοιχο επιλεγμένο παραδοτέο.
Λεπτομερής περιγραφή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνεται
στον Οδηγό προς Υποψήφιους.

Όλα τα έργα που θα επιλεγούν στo πλαίσιo της παρούσας Ανοικτής Πρόσκλησης θα
πρέπει να συνεισφέρουν στον γενικό στόχο του Active Citizens Fund που είναι η
ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα
κοινά και η ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων. Όλα τα έργα πρέπει να ικανοποιούν
τον δείκτη του προγράμματος «Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες
φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών».
Γενικός Στόχος

Ενίσχυση της Κοινωνίας των
Πολιτών και της ενεργού
συμμετοχής των πολιτών στα
κοινά και ενδυνάμωση των
ευάλωτων ομάδων

1

Δείκτες

Αριθμός ατόμων που
εμπλέκονται σε
δραστηριότητες
φορέων της Κοινωνίας
των Πολιτών

Οδηγία προς
Υποψήφιους φορείς

Κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης, η
πρόοδος του έργου
θα πρέπει να
καταγράφεται με βάση
το συγκεκριμένο δείκτη

Δείκτης: μια ποσοτική ή ποιοτική μεταβλητή που καθορίζει τι μετριέται με βάση μια κλίμακα ή διάσταση.
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Αποτέλεσμα 1: Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών στα Κοινά
Αποτέλεσμα 1 &
Παραδοτέα

Αποτέλεσμα 1 (Α1):
Ενίσχυση της
συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά

Παραδοτέο 1.1
Αύξηση της
ευαισθητοποίησης
των πολιτών για το
ρόλο των
Οργανώσεων της
ΚτΠ στην κοινωνία
Παραδοτέο 1.2
Προαγωγή του
εθελοντισμού και
της συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά

Παραδοτέο 1.3
Στήριξη της αγωγής
του πολίτη και της
εκπαίδευσης για τα
ανθρώπινα
δικαιώματα

Δείκτες

Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται σε
συμμετοχικές διαδικασίες που
οργανώνονται από δημόσιους φορείς
λήψης αποφάσεων

Αριθμός εκστρατειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης που
πραγματοποιούνται
Αριθμός ατόμων που ενημερώνονται
για τον ρόλο των Οργανώσεων της
ΚτΠ στην κοινωνία, μέσω εκστρατειών
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και
άλλων δραστηριοτήτων
Αριθμός πρωτοβουλιών που
πραγματοποιούνται από κοινού από
Τουρκοκυπριακούς (T/K) και
Ελληνοκυπριακούς (E/K) φορείς, οι
οποίοι προάγουν τη συμμετοχή στα
κοινά και τον εθελοντισμό
Αριθμός Οργανώσεων της ΚτΠ που
παρέχουν προγράμματα αγωγής του
πολίτη και εκπαίδευσης για τα
ανθρώπινα δικαιώματα (μη-τυπικής και
τυπικής εκπαίδευσης)
Αριθμός ατόμων που εκπαιδεύονται σε
προγράμματα αγωγής του πολίτη και
εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα (μη-τυπικής και τυπικής
εκπαίδευσης)

Οδηγία προς
Υποψήφιους
φορείς
Κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης, η
πρόοδος του
έργου θα πρέπει να
καταγράφεται με
βάση το
συγκεκριμένο
δείκτη (εφόσον
επιλεγεί το Α1)

Κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης, η
πρόοδος του
έργου θα πρέπει να
καταγράφεται με
βάση τουλάχιστον
ένα δείκτη από
κάθε επιλεγμένο
παραδοτέο
(εφόσον επιλεγεί το
Α1)

Λίστα Ενδεικτικών Δραστηριοτήτων για το Αποτέλεσμα 1 (η λίστα δεν είναι
περιοριστική):
•
•
•
•
•
•
•

Εμπλοκή των πολιτών σε συγκεκριμένες δημόσιες διαβουλεύσεις και διαδικασίες
λήψης αποφάσεων.
Στήριξη του εθελοντισμού και του ενεργού ενδιαφέροντος για τα κοινά και στις δύο
κοινότητες (Ε/Κ και Τ/Κ).
Προγράμματα καθοδήγησης και παροχής συμβουλών.
Συζητήσεις και διάλογος σε ευρεία κλίμακα.
Ερευνητικά έργα, μελέτες και αναλύσεις που καταγράφουν την τρέχουσα
κατάσταση και τις ανάγκες, προτείνοντας λύσεις.
Εκστρατείες ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, νέους και ενήλικες στα αστικά και
ανθρώπινα δικαιώματα.
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Αποτέλεσμα 2: Ενδυνάμωση Ευάλωτων Ομάδων
Αποτέλεσμα 2 &
Παραδοτέα

Δείκτες

Αποτέλεσμα 2 (Α2):
Ενδυνάμωση ευάλωτων
ομάδων

Αριθμός δικαιούχων των οποίων οι
υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί ή
βελτιωθεί

Παραδοτέο 2.1
Στήριξη της πρόσβασης
και ενδυνάμωση των
ευάλωτων ομάδων

Παραδοτέο 2.2
Προώθηση νέων ή/και
βελτιωμένων μεθόδων
και προσεγγίσεων για
την ένταξη ευάλωτων
ομάδων στην κοινωνία

Αριθμός ατόμων που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες και από τις δύο
κοινότητες (Ελληνοκυπριακή (Ε/Κ)
και Τουρκοκυπριακή (Τ/Κ)) που
καταρτίζονται στη συνηγορία για
προάσπιση των αναγκών τους και
των αναγκών της κοινότητάς τους
Αριθμός νέων ή/και βελτιωμένων
μεθόδων και προσεγγίσεων που
αναπτύσσονται από Οργανώσεις
της ΚτΠ, για την ένταξη ευάλωτων
ομάδων στην κοινωνία
Αριθμός ατόμων που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες που
ενημερώνονται για νέες ή/και
βελτιωμένες μεθόδους και
προσεγγίσεις με σκοπό την
κοινωνική ένταξη

Οδηγία προς
Υποψήφιους
φορείς
Κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης, η
πρόοδος του
έργου θα πρέπει
να καταγράφεται
με βάση το
συγκεκριμένο
δείκτη (εφόσον
επιλεγεί το Α2)

Κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης, η
πρόοδος του
έργου θα πρέπει
να καταγράφεται
με βάση
τουλάχιστον ένα
δείκτη από κάθε
επιλεγμένο
παραδοτέο
(εφόσον επιλεγεί το
Α2)

Αριθμός Οργανώσεων της ΚτΠ
που διενεργούν συλλογή
δεδομένων, ανάλυση και έρευνα με
στόχο την ενίσχυση της στήριξης
των ευάλωτων ομάδων
Λίστα Ενδεικτικών Δραστηριοτήτων για το Αποτέλεσμα 2 (η λίστα δεν είναι
περιοριστική):
•
•
•
•
•
•

Καταρτίσεις στη συνηγορία και την ευαισθητοποίηση.
Συλλογή δεδομένων, ανάλυση και έρευνα που καταγράφουν την τρέχουσα
κατάσταση και τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, προτείνοντας λύσεις.
Ανταλλαγή καλών πρακτικών/μεθόδων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων
ομάδων.
Δικοινοτικές συζητήσεις και εκστρατείες για τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων.
Δημιουργία νέων εργαλείων που ενισχύουν τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων σε
διαδικασίες λήψεις αποφάσεων.
Δημιουργία νέων μεθόδων για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων.
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Αποτέλεσμα 3: Ενίσχυση των Ικανοτήτων και της Βιωσιμότητας της
Κοινωνίας των Πολιτών (οργανισμών και του τομέα στο σύνολο
του)
Αποτέλεσμα 3 &
Παραδοτέα

Αποτέλεσμα 3 (Α3):
Ενίσχυση των
ικανοτήτων και της
βιωσιμότητας της
Κοινωνίας των
Πολιτών
(οργανισμών και
του τομέα στο
σύνολό του)
Παραδοτέο 3.1
Πρωτοβουλίες
ανάπτυξης
ικανοτήτων που
παρέχονται σε
Οργανώσεις της ΚτΠ
και άτυπες ομάδες

Παραδοτέο 3.2
Δημιουργία και
διατήρηση
συνεργασιών και
δικτύων μεταξύ
Οργανώσεων της
ΚτΠ

Δείκτες

Οδηγία προς
Υποψήφιους
φορείς

Ποσοστό Οργανώσεων της ΚτΠ με
διαφανή και υπεύθυνη διακυβέρνηση

Ποσοστό πρωτοβουλιών που
υλοποιούνται από κοινού μεταξύ
Οργανώσεων της ΚτΠ

Αριθμός ατόμων τα οποία αποτελούν
προσωπικό, εκπρόσωπους και
εθελοντές Οργανώσεων της ΚτΠ και
άτυπων ομάδων, που συμμετέχουν σε
πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων
και άλλες επιμορφωτικές
πρωτοβουλίες.
Αριθμός συνεργασιών μεταξύ
μεγαλύτερων/πιο έμπειρων και
μικρότερων/λιγότερο έμπειρων
Οργανώσεων της ΚτΠ
Αριθμός Οργανώσεων της ΚτΠ που
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις
ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης
Αριθμός νέων ή/και βελτιωμένων
μεθόδων και προσεγγίσεων που
αναπτύσσονται από κοινού από
Τουρκοκυπριακούς (T/K) και
Ελληνοκυπριακούς (E/K) φορείς, με
στόχο την ενίσχυση της δικοινοτικής
συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης, η
πρόοδος του
έργου θα πρέπει να
καταγράφεται με
βάση τουλάχιστον
ένα δείκτη αυτού
του Υποχρεωτικού
Αποτελέσματος

Κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης, η
πρόοδος του
έργου θα πρέπει να
καταγράφεται με
βάση τουλάχιστον
ένα δείκτη από κάθε
επιλεγμένο
παραδοτέο

Λίστα Ενδεικτικών Δραστηριοτήτων για το υποχρεωτικό Αποτέλεσμα 3 (η λίστα δεν
είναι περιοριστική):
•
•
•
•
•

Στρατηγικός σχεδιασμός.
Ανάπτυξη εργαλείων συνηγορίας.
Ανάλυση επιπτώσεων δράσεων και δραστηριοτήτων.
Δικτύωση και εργαστήρια συνεργασίας.
Σεμινάρια κατάρτισης σε συγκεκριμένες ικανότητες (π.χ. ανεύρεση πόρων,
οικονομική διαχείριση, επικοινωνία, συνηγορία, ξένες γλώσσες, ανάλυση
δεδομένων, κλπ).
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•
•

•

Ενδυνάμωση ηγετικών ικανοτητών και ομάδας.
Ανάπτυξη εργαλείων για δικοινοτική συνεργασία και δικτύωση.
Ανάπτυξη εργαλείων συγκρότησης κοινού και ενίσχυσης βάσης μελών.

2. Κανόνες Υλοποίησης
Οι λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την υλοποίηση των έργων συμπεριλαμβάνονται
στον Οδηγό προς Υποψήφιους Φορείς.

Συγχρηματοδότηση
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση που καλύπτει μέχρι το 100% των συνολικών
επιλέξιμων δαπανών του έργου. Εντούτοις, οι φορείς υλοποίησης (Project Promoters)
ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό του έργου τους με
συγχρηματοδότηση (π.χ 10%). Η συγχρηματοδότηση μπορεί να προσφερθεί είτε υπό
τη μορφή χρημάτων είτε με συνεισφορά σε είδος. Η συνεισφορά σε είδος πρέπει να
είναι μόνο υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και μπορεί να αποτελεί το 100% του
ποσοστού συγχρηματοδότησης. Οι τιμές μονάδας για τον υπολογισμό της
συνεισφοράς σε είδος καθορίζονται στον Οδηγό προς Υποψήφιους Φορείς.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι λεπτομερείς κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών συμπεριλαμβάνονται στον
Οδηγό προς Υποψήφιους Φορείς.
Στην περίπτωση έμμεσων δαπανών, οι φορείς υλοποίησης και οι εταίροι έργου
μπορούν να εφαρμόσουν έναν ενιαίο συντελεστή έως και 15% των άμεσων επιλέξιμων
δαπανών του προσωπικού.
Οι δαπάνες των έργων μπορούν να είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιούνται από
την ημερομηνία της τελικής απόφασης για έγκριση επιχορήγησης ή από κάποια
μεταγενέστερη ημερομηνία όπως θα ορίζεται στη Σύμβαση Έργου. Η Σύμβαση του
έργου θα καθορίσει την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών, η οποία δεν
μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 30 ης Απριλίου 2024.
Δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν μετά από αυτή την ημερομηνία δεν είναι επιλέξιμες.
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Καταβολή Επιχορήγησης
Η επιχορήγηση θα καταβληθεί σε Ευρώ (€), σε δόσεις που θα καθοριστούν στη
Σύμβαση Έργου, ως ακολούθως:
Κατηγορία 1
Προκαταβολή: 40% του ποσού της επιχορήγησης μετά την υπογραφή της Σύμβασης
Έργου.
Οι ενδιάμεσες πληρωμές θα υπολογίζονται και θα καταβάλλονται κάθε έξι μήνες, μετά
την υποβολή και έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών εκθέσεων. Το μέγεθος αυτών
των πληρωμών θα εξαρτάται επίσης από το βαθμό απορρόφησης των
προηγούμενων δόσεων.
Τελική πληρωμή: 20% ή το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης μετά την έγκριση της
τελικής έκθεσης προόδου του έργου.
Κατηγορία 2
Προκαταβολή: 65% του ποσού της επιχορήγησης μετά την υπογραφή της Σύμβασης
Έργου.
Τελική πληρωμή: 35% ή το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης μετά την έγκριση της
τελικής έκθεσης προόδου του έργου.

3. Επιλεξιμότητα
Διοικητικά Κριτήρια
Τα διοικητικά κριτήρια αποτελούν προϋποθέσεις για την αποδοχή κάθε αίτησης έργου.
Η μη συμμόρφωση της αίτησης με τα διοικητικά κριτήρια συνεπάγεται ότι η αίτηση δε
θα αξιολογείται περαιτέρω. Κάθε αίτηση θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα διοικητικά
κριτήρια:
•

Η αίτηση έχει υποβληθεί εντός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων
που υποδεικνύεται στη σχετική Πρόσκληση: 05/11/2021 στις 13:00 (Τοπική ώρα
Κύπρου).

•

Η αίτηση έχει υποβληθεί σύμφωνα με την αποδεκτή μέθοδο παράδοσης (δηλαδή
μέσω e-mail, δείτε επίσης την Ενότητα 5 παρακάτω).

•

Όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο έντυπο της αίτησης και στο παράρτημα Ι έχουν
συμπληρωθεί και υποβληθεί είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά.

•

Η αίτηση πληροί όλα τα διοικητικά κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται στη Λίστα
Ελέγχου Υποψηφίων, η οποία βρίσκεται στην Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (δείτε Ενότητα 6 παρακάτω) και στο έντυπο της αίτησης.
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται αν ο
υποψήφιος φορέας, κάθε εταίρος του έργου (όπου ισχύει) και η αίτηση πληρούν τις
προϋποθέσεις για επιχορήγηση. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα αξιολογούνται μόνο
εφόσον η αίτηση πληροί τα διοικητικά κριτήρια.

Επιλέξιμοι Υποψήφιοι Φορείς
Οι υποψήφιοι φορείς καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις είτε ως Μοναδικοί Υποψήφιοι
(Sole Applicants) είτε ως Επικεφαλής Υποψήφιοι (Lead Applicants), σε συνεργασία με
άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή/και άτυπες ομάδες (Εταίροι Έργου-Project
Partners). Ο υποψήφιος φορέας είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη για την ολική
υλοποίηση του έργου, εφόσον εγκριθεί, ως Φορέας Υλοποίησης (Project Promoter).
Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς είναι οι Οργανώσεις της ΚτΠ που έχουν συσταθεί στην
Κυπριακή Δημοκρατία, 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»
Παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τον Οδηγό προς Υποψήφιους Φορείς για πιο
λεπτομερή ορισμό των επιλέξιμων υποψήφιων.
Απαραίτητα έγγραφα για την απόδειξη της επιλεξιμότητας του υποψήφιου φορέα
(επικεφαλής υποψήφιος ή μοναδικός υποψήφιος) είναι τα εξής:
•

Απόδειξη (Έντυπο Εγγραφής) ότι o υποψήφιος φορέας έχει συσταθεί ως νομικό
πρόσωπο σε αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

•

Εφόσον ισχύει: Επιλέξιμοι φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων, και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (Ν.
104(Ι)/2017- βασικός και τροποποιητικοί), θα πρέπει να υποβάλουν Επιστολή από
τον αρμόδιο Έφορο η οποία να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση τους με τον νόμο
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

•

Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης απόφασης του οργάνου λήψης
αποφάσεων του υποψήφιου φορέα (Διοικητικό Συμβούλιο, Ετήσια Γενική
Συνέλευση ή όπως αλλιώς ορίζεται ανάλογα με το είδος του φορέα), που να
καθορίζει σαφώς τον νόμιμο εκπρόσωπο.

•

Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης Δήλωσης Υποψήφιου. Η δήλωση αυτή
θα πρέπει να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Παρακαλείσθε όπως
χρησιμοποιήσετε το σχετικό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
προγράμματος: www.activecitizensfund.cy
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•

Μόνο
για
μεγαλύτερους/πιο
έμπειρους
φορείς:
Ελεγμένους
λογαριασμούς/οικονομικές δηλώσεις των τελευταίων τριών (3) ετών.

Επιλέξιμοι Εταίροι Έργου
Τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με εταίρους έργου. Όλοι οι εταίροι
έργου πρέπει να μοιράζονται κοινές αξίες με τον υποψήφιο φορέα καθώς και κοινούς
οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν μέσω της
υλοποίησης του έργου. Κάθε εταίρος πρέπει να έχει ένα ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό,
προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του έργου.
Συνιστώνται συνεργασίες μεταξύ μεγαλύτερων/πιο έμπειρων και μικρότερων/λιγότερο
έμπειρων φορέων.
Επίσης, οι υποψήφιοι παροτρύνονται να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους εταίρους
από τις δωρήτριες χώρες (δηλαδή εταίρους από τη Νορβηγία, Ισλανδία, ή/και το
Λιχτενστάιν - Donor project partners). Στο άρθρο 2.4 του Οδηγού προς Υποψήφιους
Φορείς θα βρείτε τη λίστα των Φορέων Επαφής των Δωρητριών Χωρών (Donor
Contact Points).
Έργα που προτείνουν την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσω δικοινοτικών
συνεργασιών, θα βαθμολογούνται με επιπρόσθετους βαθμούς κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των αιτήσεων.
Συνίσταται ο μέγιστος αριθμός των τριών (3) εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του
υποψήφιου φορέα, ανά έργο.
Οι παρακάτω φορείς θεωρούνται επιλέξιμοι ως εταίροι έργου:
•

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού,
ή μη κυβερνητική οργάνωση που έχει έδρα είτε σε δωρήτρια χώρα (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία), είτε σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ (Κυπριακή
Δημοκρατία, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία), είτε σε χώρα εκτός του ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Κυπριακή
Δημοκρατία ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός.

•

Άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας
(συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση grassroots). Αυτοί οι φορείς πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι δε λειτουργούν
για προσωπικό όφελος των μελών τους, ενεργούν για το κοινό καλό, είναι
εθελοντικής φύσης και κατά των διακρίσεων, είναι ανεξάρτητοι από την τοπική,
περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση και άλλες δημόσιες αρχές,
και είναι ανεξάρτητοι από πολιτικά κόμματα, θρησκευτικές και εμπορικές
οργανώσεις. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα μόνο άτομο.
Το άτομο αυτό θα υπογράψει τη Δήλωση Δέσμευσης Συνεργασίας με τον
υποψήφιο φορέα και, στην περίπτωση που η αίτηση είναι επιτυχής, θα υπογράψει
τη Σύμβαση Συνεργασίας.
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•

Άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας
(συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση grassroots) και Οργανώσεις της ΚτΠ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν
ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και οι οποίες δε χρειάζεται να έχουν συσταθεί ως
νομικά πρόσωπα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτοί οι φορείς πρέπει να μπορούν
να αποδείξουν ότι δε λειτουργούν για προσωπικό όφελος των μελών τους,
ενεργούν για το κοινό καλό, είναι εθελοντικής φύσης και κατά των διακρίσεων, είναι
ανεξάρτητοι από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική–κυβερνητική
διοίκηση και άλλες δημόσιες αρχές, και είναι ανεξάρτητοι από πολιτικά κόμματα,
θρησκευτικές και εμπορικές οργανώσεις. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει να
εκπροσωπούνται από ένα μόνο άτομο. Το άτομο αυτό θα υπογράψει τη Δήλωση
Δέσμευσης Συνεργασίας με τον υποψήφιο φορέα και, στην περίπτωση που η
αίτηση είναι επιτυχής, θα υπογράψει τη Σύμβαση Συνεργασίας.

Σημείωση: Ένας εταίρος έργου δε δύναται να είναι ο άμεσος δικαιούχος της
επιχορήγησης έργου. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των εταίρων έργου,
μπορούν να καλύπτονται από την επιχορήγηση του έργου και θα τυγχάνουν
διαχείρισης από τον φορέα υλοποίησης του έργου. Η επιχορήγηση θα κατανεμηθεί
μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των εταίρων, στην ανάλογη Σύμβαση Συνεργασίας.
Παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τον Οδηγό προς Υποψήφιους Φορείς για πιο
λεπτομερή ορισμό των επιλέξιμων εταίρων έργου.
Απαραίτητα έγγραφα για την απόδειξη της επιλεξιμότητας του εταίρου είναι τα εξής:
•

Εφόσον ισχύει: Απόδειξη (Έντυπο Εγγραφής) ότι ο εταίρος του έργου έχει συσταθεί
ως νομικό πρόσωπο σε αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου
κράτους2.

•

Εφόσον ισχύει: Επιλέξιμοι εταίροι που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων, και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (Ν.
104(Ι)/2017- βασικός και τροποποιητικοί), θα πρέπει να υποβάλουν Επιστολή από
τον αρμόδιο Έφορο η οποία να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση τους με τον νόμο
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

•

Εφόσον ισχύει: Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης απόφασης του οργάνου
λήψης αποφάσεων του εταίρου 3 που να καθορίζει σαφώς τον (νόμιμο)
εκπρόσωπο.

2

Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για Οργανώσεις της ΚτΠ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στις οποίες η κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
3 Για Οργανώσεις της ΚτΠ: Διοικητικό Συμβούλιο, Ετήσια Γενική Συνέλευση ή όπως αλλιώς ορίζεται ανάλογα
με το είδος του οργανισμού.
Για άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας (συμπεριλαμβανομένων των
οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση - grassroots) και Οργανώσεις της ΚτΠ που
δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο: τουλάχιστον δυο (2) εκπρόσωποι του φορέα (ένας εκ των
οποίων θα είναι το άτομο που θα υπογράψει τη Σύμβαση Συνεργασίας του έργου, εάν επιλεγεί για
επιχορήγηση).
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•

Μόνο για άτυπες, επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας
(συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση grassroots) και Οργανώσεις της ΚτΠ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο): Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης
Δήλωσης Καθεστώτος Εταίρου. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να υπογραφεί από τον
εκπρόσωπο του εταίρου και να επιβεβαιώνει ότι ο εταίρος δε λειτουργεί για
προσωπικό όφελος των μελών του, ενεργεί για το κοινό καλό, είναι εθελοντικής
φύσης και κατά των διακρίσεων, είναι ανεξάρτητος από την τοπική, περιφερειακή
και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση και άλλες δημόσιες αρχές, και είναι
ανεξάρτητος από πολιτικά κόμματα, θρησκευτικές και εμπορικές οργανώσεις.
Παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιήσετε το σχετικό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.activecitizensfund.cy

•

Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης Δήλωσης Δέσμευσης Συνεργασίας. Η
δήλωση αυτή θα πρέπει να υπογραφεί από τον (νόμιμο) εκπρόσωπο του εταίρου
και τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλή υποψήφιου φορέα. Παρακαλείσθε όπως
χρησιμοποιήσετε το σχετικό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
προγράμματος: www.activecitizensfund.cy

•

Μόνο
για
μεγαλύτερους/πιο
έμπειρους
φορείς:
Ελεγμένους
λογαριασμούς/οικονομικές δηλώσεις των τελευταίων τριών (3) ετών.

Επιλέξιμες Αιτήσεις
Η Ανοικτή Πρόσκληση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι νεοσύστατες, μικρότερες και
λιγότερο έμπειρες Οργανώσεις της ΚτΠ και άλλοι φορείς θα μπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις για έργα μικρότερης διάρκειας.

Κατηγορία

Μέγιστο
ποσό
επιχορήγησης ανά
έργο

Ελάχιστο
ποσό
επιχορήγησης ανά
έργο

Επιλέξιμος
Υποψήφιος
(Επικεφαλής/
Μοναδικός
Υποψήφιος)

Επιλέξιμος Εταίρος

Διάρκεια
Έργου

Μεγαλύτεροι/πιο
έμπειροι φορείς
Κατηγορία
1

€100,000

€25,001

Μεγαλύτεροι/
πιο έμπειροι
φορείς

ή/ και

Από 12
έως 20
μήνες

Μικρότεροι/
λιγότερο έμπειροι
φορείς
Κατηγορία
2

€25,000

€5,000

Μικρότεροι/
λιγότερο
έμπειροι
φορείς

Μικρότεροι/
λιγότερο έμπειροι
φορείς

Από 6
έως 12
μήνες
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Μεγαλύτεροι/πιο
χαρακτηριστικά:

έμπειροι

φορείς

ορίζονται

οι

φορείς

που

έχουν

τα

εξής

•

έχουν ολοκληρώσει δύο (2) χρόνια λειτουργίας από την ημερομηνία σύστασής
τους ως νομικά πρόσωπα4,

•

έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) επιχορηγημένα
χρηματοδοτούμενα (sponsored) έργα ως συντονιστές ή εταίροι,

•

είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον €40,000 σε ένα από τα έτη 2018, 2019 ή
2020.

(funded)

ή

Μικρότεροι/λιγότερο έμπειροι φορείς ορίζονται οι φορείς που έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
•

έχουν ολοκληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας από την ημερομηνία
σύστασής τους ως νομικά πρόσωπα5,

•

έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) επιχορηγημένο
χρηματοδοτούμενο (sponsored) έργο ως εταίροι.

(funded)

ή

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Ανοικτής Πρόσκλησης, πρέπει να πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
•

Το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης πρέπει να κυμαίνεται εντός των επιτρεπτών
ορίων, όπως αυτά ορίζονται στην Ανοικτή Πρόσκληση (για έργα που εμπίπτουν
στην Κατηγορία 1 και στην Κατηγορία 2 αντίστοιχα).

•

Η προτεινόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου πρέπει να είναι εντός των
επιτρεπτών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στην Ανοικτή Πρόσκληση (για έργα που
εμπίπτουν στην Κατηγορία 1 και στην Κατηγορία 2 αντίστοιχα).

•

Ένα ποσοστό 20-25% του συνολικού ποσού επιχορήγησης θα πρέπει να διατεθεί
σε δραστηριότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων (Capacity Building), στo
πλαίσιo του Αποτελέσματος 3.

•

Ένας μεγαλύτερος/πιο έμπειρος φορέας μπορεί να συμμετέχει σε μόνο μια αίτηση
στην Κατηγορία 1, είτε ως μοναδικός υποψήφιος είτε ως επικεφαλής υποψήφιος
είτε ως εταίρος έργου.

•

Ένας μικρότερος/λιγότερο έμπειρος φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση
στην Κατηγορία 2, είτε ως μοναδικός υποψήφιος είτε ως επικεφαλής υποψήφιος
και μπορεί επίσης να συμμετέχει σε μία αίτηση στην Κατηγορία 1 ως εταίρος έργου.

Η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα εάν δε συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα από
τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ωστόσο, πριν την απόρριψη της αίτησης λόγω μη
συμμόρφωσης με οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, θα δίνεται
η δυνατότητα στον υποψήφιο φορέα να προσκομίσει τυχόν ελλιπή υποστηρικτικά
Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν ισχύει για άτυπες, επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες
αυτοβοήθειας (συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση - grassroots)
και Οργανώσεις της ΚτΠ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
5 Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν ισχύει για άτυπες, επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες
αυτοβοήθειας (συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση - grassroots)
και Οργανώσεις της ΚτΠ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
4
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έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται στη Λίστα Ελέγχου Υποψηφίων που βρίσκεται στην
παρούσα Ανοικτή Πρόσκληση (δείτε Ενότητα 6 παρακάτω) και στο έντυπο της αίτησης.
Αν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο Διαχειριστής, η αίτηση δε θα προχωρήσει στο
επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

Δικαίωμα Ένστασης
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται λόγω μη συμμόρφωσης με τα
διοικητικά κριτήρια και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα ενημερώνονται για τους λόγους
απόρριψης και θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα μετά την ενημέρωσή τους. Οι ενστάσεις
πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω e-mail, με
θέμα “ACF CY 2014-2021 Appeal” στο info@activecitizensfund.cy.
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Διαχειριστή και οι
υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την απόφασή της, εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών, μέσω e-mail. Η απόφαση που αφορά στην ένσταση θα είναι αμετάκλητη.

4. Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής
Έργων
Κάθε αίτηση που πληροί τα διοικητικά κριτήρια και κριτήρια επιλεξιμότητας, θα
αξιολογείται από δύο αμερόληπτους αξιολογητές οι οποίοι θα οριστούν από τον
Διαχειριστή.
Οι αξιολογητές θα αξιολογούν ξεχωριστά και ανεξάρτητα κάθε αίτηση, σύμφωνα με τα
κριτήρια αξιολόγησης που παρουσιάζονται παρακάτω. Η τελική βαθμολογία της
αίτησης θα είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών που θα δοθούν από τους δύο
αξιολογητές. Οι αξιολογητές θα πρέπει να αιτιολογούν γραπτώς τις βαθμολογίες τους
για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Για την κατάταξη των αιτήσεων, θα χρησιμοποιείται ο
μέσος όρος των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών.
Η μέγιστη συνολική βαθμολογία μιας αίτησης είναι οι 100 βαθμοί. Προκειμένου μια
αίτηση να προταθεί για επιχορήγηση, θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60
βαθμούς.
Περισσότερες
πληροφορίες
για
τη
διαδικασία
αξιολόγησης
συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό προς Υποψήφιους Φορείς.

έργων
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Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
1
1.1
1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3
2.4

3
3.1

3.2
4
4.1
4.2

5
5.1

Συνάφεια και συνοχή μεταξύ των στόχων του έργου, του
προγράμματος, των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων
Η αίτηση επιδεικνύει συνοχή μεταξύ των αποτελεσμάτων και
των παραδοτέων του προγράμματος.
Η αίτηση συμπεριλαμβάνει επαληθεύσιμους και μετρήσιμους
δείκτες για τα παραδοτέα του έργου, σύμφωνα με τους σχετικούς
δείκτες του προγράμματος.
Το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ομάδων-στόχων (target
groups). Οι ομάδες-στόχοι και οι ανάγκες τους έχουν καθοριστεί
με σαφήνεια στην αίτηση.
Υλοποίηση
του
έργου,
δυνατότητα
υλοποίησης
των
προτεινόμενων δραστηριοτήτων και ενεργειών
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι εφαρμόσιμες, πρακτικές
και συνάδουν με τους στόχους και τα προσδωκόμενα
αποτελέσματα.
Οι επιλεγμένοι δείκτες είναι ρεαλιστικοί και ανταποκρίνονται στα
αποτελέσματα, στα παραδοτέα και στις δραστηριότητες του
έργου.
Το πλάνο εργασίας είναι εφαρμόσιμο και ανταποκρίνεται στις
δραστηριότητες του έργου.
Το σχέδιο επικοινωνίας ανταποκρίνεται στους κανόνες του
προγράμματος και επιδεικνύει την ικανότητα του υποψήφιου
φορέα και των εταίρων έργου (εφόσον υπάρχουν) να το
υλοποιήσουν.
Συνεργασία
Το έργο υλοποιείται από τον επικεφαλή υποψήφιο σε συνεργασία
με έναν ή περισσότερους εταίρους έργου και o βαθμός εμπλοκής
και συμμετοχής των εταίρων στο έργο είναι ικανοποιητικός και
περιγράφεται σαφώς στην αίτηση.
Το έργο συμπεριλαμβάνει δικοινοτική συνεργασία.
Εμπειρία του υποψήφιου φορέα και ικανότητα υλοποίησης του
έργου
Ο υποψήφιος φορέας (επικεφαλής ή μοναδικός υποψήφιος) έχει
ικανοποιητική εμπειρία ώστε να διαχειριστεί το έργο.
Ο υποψήφιος φορέας (επικεφαλής ή μοναδικός υποψήφιος) και
οι εταίροι έργου (εφόσον υπάρχουν) έχουν ικανοποιητική γνώση
για τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται το έργο τους.
Βιωσιμότητα έργου
Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου έχει αναγνωριστεί και
αιτιολογείται σωστά.

Μέγιστη
βαθμολογία
30
10
10

10

30
10

10

5
5

10
5

5
10
5
5

5
5
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6

6.1

6.2

Χρηματο-οικονομική
αποδοτικότητα
(ρεαλιστικός
και
αιτιολογημένος προϋπολογισμός έργου, συνοχή με τις
προτεινόμενες δραστηριότητες)
Οι προτεινόμενες δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στον
προϋπολογισμό του έργου είναι αναλογικές, ρεαλιστικές και
αναγκαίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σαφής, κατανοητός και οι
προτεινόμενες δαπάνες ανά κατηγορία προϋπολογισμού
αντιστοιχούνται εύκολα με τα σχετικά αποτελέσματα.
Συνολική βαθμολογία
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10

5

100

Διαδικασία Επιλογής Έργων
Κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Διαχειριστής θα παραδώσει στην Επιτροπή
Επιλογής (η οποία θα οριστεί από τον Διαχειριστή) τη λίστα κατάταξης των αιτήσεων,
χωρίς να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατάταξη ή στη βαθμολογία
των αξιολογητών.
Η Επιτροπή Επιλογής θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες με
σχετική εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Κοινωνία των Πολιτών.
Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Επιλογής θα είναι ανεξάρτητο από τον
Διαχειριστή. Το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου και Νορβηγίας (Financial Mechanism Office), το Εθνικό Σημείο Επαφής
(National Focal Point) και η Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα θα προσκληθούν να
συμμετέχουν στις συναντήσεις της Επιτροπής Επιλογής, ως παρατηρητές. Η Επιτροπή
Επιλογής θα ενεργεί με διαφανή κριτήρια και υπεύθυνο τρόπο, και η σύνθεση της θα
διασφαλίζει ότι δίδεται η απαραίτητη προσοχή σε πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης
συμφερόντων.
Η Επιτροπή Επιλογής θα αξιολογήσει τη λίστα κατάταξης των αιτήσεων και θα
υποβάλλει τις εισηγήσεις της στον Διαχειριστή. Η διαδικασία επιλογής έργων
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψήφιων.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής έργων δίνονται στον Οδηγό
προς Υποψήφιους Φορείς - άρθρο 8.3.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία επιλογής έργων:
06/08/2021

Ανακοίνωση
της
Ενδιαφέροντος

Ανοικτής

Πρόσκλησης

Εκδήλωσης

Σεπτέμβριος 2021

Εργαστήρια για ενδιαφερόμενους/υποψήφιους φορείς

05/11/2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Νοέμβριος 2021

Έλεγχος αιτήσεων με βάση τα διοικητικά κριτήρια και τα κριτήρια
επιλεξιμότητας
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Δεκέμβριος 2021

Αξιολόγηση αιτήσεων από αμερόληπτους αξιολογητές

Ιανουάριος 2022

Επιθεώρηση της λίστας κατάταξης των αιτήσεων, από την
Επιτροπή Επιλογής

Φεβρουάριος
2022

Τελική απόφαση για τα έργα που θα επιχορηγηθούν, η οποία θα
παρθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Διαχειριστή

Μάρτιος–
Απρίλιος 2022

Ενδεικτική ημερομηνία υπογραφής Συμβάσεων και έναρξης
υλοποίησης έργων

5. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται συμπληρωμένες στην Αγγλική ή στην Ελληνική
γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης και το
παράρτημα Ι που βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
www.activecitizensfund.cy. Επισημαίνεται ότι στη συμπλήρωση του εντύπου της
αίτησης και του παραρτήματος I, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μια από τις δύο
γλώσσες (Ελληνικά ή Αγγλικά).
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα, όπως αυτά
καθορίζονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας (δείτε επίσης Λίστα Ελέγχου Υποψηφίων
παρακάτω).
Επισημαίνεται ότι μόνο το έντυπο της αίτησης (συμπεριλαμβανομένου του
παραρτήματος Ι) και τα ανάλογα υποστηρικτικά έγγραφα θα αξιολογούνται. Συνεπώς,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κάθε αίτηση να συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
έγγραφα και να μην αποστέλλονται έγγραφα που δε χρειάζονται. Οι υποψήφιοι πρέπει
να εξακριβώνουν ότι η αίτησή τους είναι ολοκληρωμένη χρησιμοποιώντας τη Λίστα
Ελέγχου Υποψηφίων, η οποία βρίσκεται στην Ενότητα 6 παρακάτω καθώς και στο
έντυπο της αίτησης. Οι ημιτελείς αιτήσεις μπορεί να απορριφθούν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησής τους
(συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος Ι) και τα απαραίτητα υποστηρικτικά
έγγραφα με τον ακόλουθο τρόπο: σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο με την ονομασία ACF
CY_Application_[Επωνυμία
Υποψήφιου],
απεσταλμένο
μέσω
e-mail
στο
info@activecitizensfund.cy. Συμπιεσμένα αρχεία (zipped files) με κατάληξη .zip θα
γίνονται επίσης αποδεκτά. Το θέμα του απεσταλμένου e-mail πρέπει να είναι “ACF CY
2014-2021 Call Application”.
To συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει να είναι υπογραμμένο στην πρώτη σελίδα,
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου φορέα.
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 05/11/2021 στις 13:00 (Τοπική ώρα
Κύπρου). Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν e-mail επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης.
Η υποβολή αιτήσεων μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, συνεπάγεται
αυτόματα την απόρριψη της αίτησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας για Ερωτήσεις
Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέσω e-mail στο
info@activecitizensfund.cy. Με στόχο την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, δε θα
δοθούν ατομικές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.activecitizensfund.cy.
Συνεπώς, οι υποψήφιοι παροτρύνονται να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα τακτικά. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων είναι η 25η Οκτωβρίου
2021, δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων.

Στήριξη Υποψήφιων Φορέων
Στους υποψήφιους φορείς θα παρέχεται μια σειρά υποστηρικτικών δραστηριοτήτων
και υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής θα παρέχει:
•

Εργαστήρια που θα προσφέρουν πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους/
υποψήφιους φορείς και θα περιλαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία
συμπλήρωσης της αίτησης και διευκρινιστικές απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις.

•

Εργαστήριο που θα εστιάζει στη στήριξη των δικοινοτικών συνεργασιών.

•

Τηλεφωνική γραμμή στήριξης ενδιαφερόμενων/υποψήφιων φορέων που θα έχουν
ερωτήσεις σχετικά με την Ανοικτή Πρόσκληση και τη διαδικασία συμπλήρωσης της
αίτησης. Για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψήφιων φορέων,
δε θα δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου. Οι ερωτήσεις και
απαντήσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
www.activecitizensfund.cy.

•

Ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις», η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του
Active Citizens Fund Κύπρου: www.activecitizensfund.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια (τοποθεσίες/ημερομηνίες διεξαγωγής)
θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Λεπτομερής πληροφόρηση για τους όρους, τη συμπλήρωση και την υποβολή της
αίτησης, παρέχεται στον Οδηγό προς Υποψήφιους Φορείς.
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6. Λίστα Ελέγχου Υποψηφίων
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να εξακριβώνουν ότι η αίτηση τους είναι
ολοκληρωμένη, χρησιμοποιώντας την παρούσα Λίστα Ελέγχου
Ναι/Όχι
Υποψηφίων.
Η Λίστα Ελέγχου Υποψηφίων συμπεριλαμβάνεται και στo έντυπο της
αίτησης και πρέπει να συμπληρωθεί.
Διοικητικά Κριτήρια
→ Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα διοικητικά κριτήρια, η αίτηση θα
απορριφθεί.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός της καταληκτικής ημερομηνίας: 05/11/2021
στις 13:00 (Τοπική ώρα Κύπρου).
Η αίτηση (έντυπο αίτησης συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος Ι
καθώς και τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα) υποβάλλεται μέσω
e-mail στο: info@activecitizensfund.cy σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, με
την
ονομασία
ACF
CY_Application_[Επωνυμία
Υποψήφιου].
Συμπιεσμένα αρχεία (zipped files) με την κατάληξη .zip θα γίνονται
αποδεκτά.
Το έντυπο της αίτησης είναι υπογραμμένο στην πρώτη σελίδα από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου φορέα.
Όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο έντυπο της αίτησης και στο παράρτημα
Ι υποβάλλονται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Στη συμπλήρωση
του εντύπου της αίτησης και του παραρτήματος Ι, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο μια από τις δύο γλώσσες (Ελληνικά ή Αγγλικά).
Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Αίτησης
→ Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται εντός των επιτρεπτών
ορίων, όπως αυτά ορίζονται στην Ανοικτή Πρόσκληση (για έργα που
εμπίπτουν στην Κατηγορία 1 και στην Κατηγορία 2 αντίστοιχα).
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι εντός των επιτρεπτών ορίων,
όπως αυτά ορίζονται στην Ανοικτή Πρόσκληση (για έργα που
εμπίπτουν στην Κατηγορία 1 και στην Κατηγορία 2 αντίστοιχα).
Ένα ποσοστό 20-25% του συνολικού ποσού επιχορήγησης έχει διατεθεί
σε δραστηριότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων (Capacity
Building) στo πλαίσιo του Αποτελέσματος 3.
Για Επικεφαλής ή Μοναδικούς Υποψήφιους που είναι μεγαλύτεροι/πιο
έμπειροι φορείς: Υποβολή μόνο μιας αίτησης στην Κατηγορία 1.
Για
Επικεφαλής
ή
Μοναδικούς
Υποψήφιους
που
είναι
μικρότεροι/λιγότερο έμπειροι φορείς: Υποβολή μόνο μιας αίτησης στην
Κατηγορία 2.
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Υποστηρικτικά Έγγραφα
→ Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από υποστηρικτικά έγγραφα ώστε να
αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας (δείτε Ενότητα 3 της
Ανοικτής Πρόσκλησης και Άρθρο 4 του Οδηγού προς Υποψήφιους Φορείς).
Υποστηρικτικά Έγγραφα

Ισχύει για:

Ναι/Όχι

Έντυπο Εγγραφής που αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος Επικεφαλής /
φορέας έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο σε αρμόδια Μοναδικούς
αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Υποψήφιους
Έντυπο Εγγραφής που αποδεικνύει ότι ο εταίρος του Εταίρους
έργου έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο σε αρμόδια Έργου
αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους6.
Επιστολή από τον αρμόδιο Έφορο για επιλέξιμους
φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων, και για Άλλα Συναφή Θέματα
Νόμο
του
2017
(Ν.
104(Ι)/2017-βασικός
και
τροποποιητικοί).

Επικεφαλής /
Μοναδικούς
Υποψήφιους
και Εταίρους
Έργου

Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης απόφασης Επικεφαλής /
του οργάνου λήψης αποφάσεων του υποψήφιου φορέα Μοναδικούς
που να καθορίζει σαφώς τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Υποψήφιους
Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης απόφασης
του οργάνου λήψης αποφάσεων του εταίρου7, που να
καθορίζει σαφώς τον (νόμιμο) εκπρόσωπο.
Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης Δήλωσης
Υποψήφιου. Παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιήσετε το
σχετικό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
του προγράμματος: www.activecitizensfund.cy
Για άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες
αυτοβοήθειας
(συμπεριλαμβανομένων
των
οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση grassroots)
και
Οργανώσεις
της
ΚτΠ
που
δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο:
Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης Δήλωσης
Καθεστώτος
Εταίρου.
Παρακαλείσθε
όπως
χρησιμοποιήσετε το σχετικό υπόδειγμα που είναι

Εταίρους
Έργου
Επικεφαλής /
Μοναδικούς
Υποψήφιους

Εταίρους
Έργου

6

Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για Οργανώσεις της ΚτΠ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
7 Για Οργανώσεις της ΚτΠ: Διοικητικό Συμβούλιο, Ετήσια Γενική Συνέλευση ή όπως αλλιώς ορίζεται ανάλογα
με το είδος του οργανισμού.
Για άτυπες, επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας (συμπεριλαμβανομένων των
οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση - grassroots) και Οργανώσεις της ΚτΠ που
δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο: τουλάχιστον δυο (2) εκπρόσωποι του φορέα (ένας εκ των
οποίων θα είναι το άτομο που θα υπογράψει τη Σύμβαση Συνεργασίας του έργου, εάν επιλεγεί για
επιχορήγηση).
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διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
www.activecitizensfund.cy

του

προγράμματος:

Επικεφαλής /
Για μεγαλύτερους/πιο έμπειρους φορείς: Ελεγμένους Μοναδικούς
λογαριασμούς/οικονομικές δηλώσεις των τελευταίων Υποψήφιους
τριών (3) ετών.
και Εταίρους
Έργου
Ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένης Δήλωσης
Επικεφαλής
Δέσμευσης
Συνεργασίας.
Παρακαλείσθε
όπως
Υποψήφιους
χρησιμοποιήσετε το σχετικό υπόδειγμα που είναι
και κάθε
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
Εταίρο Έργου
www.activecitizensfund.cy
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