Ενημερωτικό Εργαστήρι για Υποψήφιους Φορείς της Ανοικτής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ACF Κύπρου

Πρόγραμμα

17:00 – 17:10

Εισαγωγή

17:10 – 17:30

Ανοικτή Πρόσκληση 2021

17:30 – 17:50

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

17:50 – 18:10

Q&A

18:10 – 18:25

Διάλειμμα

18:25 – 18:45

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

18:45 – 18:55

Προϋπολογισμός Έργου

18:55 – 19:15

Q&A

19:15 – 19:25

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής
Έργων

19:25 – 19:35

Συνεργασίες

19:35 – 19:40

Στήριξη Υποψήφιων Φορέων

19:40 – 20:00

Q&A

Εισαγωγή

Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΕΑ & Norway Grants
Το πρόγραμμα Active Citizens Fund αποτελεί
μέρος των χρηματοδοτικών μηχανισμών EEA &
Norway

Grants,

αποτέλεσμα

της

συμφωνίας

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μεταξύ της
Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνολικό ποσό χρηματοδότησης της παρούσας
περιόδου (2014-2021): €2.8 δισεκατομμύρια
Στόχοι των EEA & Norway Grants 2014-2021:
• Μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
• Ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δικαιούχων χωρών και των δωρητριών χωρών

Active Citizens Fund
Η ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) αποτελεί βασική
προτεραιότητα για τα EEA and Norway Grants 2014-2021, με

ένα ελάχιστο 10% του συνολικού ποσού που διατίθεται σε κάθε

Eυρωπαϊκός
Οικονομικός
Χώρος

χώρα, να παραχωρείται στο πρόγραμμα Active Citizens Fund.
Συνολικό ποσό χρηματοδότησης της Κοινωνίας των Πολιτών

για την Κύπρο την περίοδο 2014-2021: €2.7 εκατομμύρια

Κοινωνία
των
Πολιτών

Η Κοινωνία των Πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην διασφάλιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής
εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Διαχειριστής Προγράμματος
Ο Διαχειριστής του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου είναι η κοινοπραξία του Κέντρου Στήριξης
Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (NGO Support Centre) με την GrantXpert Consulting Limited.

Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ είναι μια ανεξάρτητη, μη-κυβερνητική, μη-κερδοσκοπική
οργάνωση που στοχεύει στην εξέλιξη και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των
Πολιτών στην Κύπρο.

H GrantXpert Consulting Ltd παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες κατάρτισης, συμβάλλοντας στην εξέλιξη εταιριών σε όλη την ΕΕ,
δήμων/κοινοτήτων, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, ΜΚΟ και άλλων
οργανισμών.

Ανοικτή Πρόσκληση 2021

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στα

σχετικά ή/και αντίστοιχα τμήματα των
ακόλουθων εντύπων:
• ACF

Σημαντική Ενημέρωση
Τροποποιήσεις της Ανοικτής

Πρόσκλησης ACF Κύπρου

Κύπρου

Ανοικτή

Πρόσκληση

Έκδοση 2

• ACF Κύπρου Προς Υποψήφιους Φορείς
Έκδοση 2
• ACF Κύπρου Έντυπο Αίτησης Έκδοση 2

Όλα τα πιο πάνω έντυπα είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα του προγράμματος και
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οι πιο
πρόσφατες επικαιροποιημένες εκδόσεις.

Στόχος της Ανοικτής Πρόσκλησης

Ενδυνάμωση Ευάλωτων
Ομάδων
Ενίσχυση των
Ενίσχυση της

Ικανοτήτων και της

Συμμετοχής των Πολιτών

Βιωσιμότητας της

στα Κοινά

Κοινωνίας των

Πολιτών

Συγκεκριμένες Προτεραιότητες
Ενίσχυση των Ικανοτήτων και της

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει

Βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών

τη συμπερίληψη
δραστηριοτήτων οι οποίες

Διασφάλιση Πρόσβασης σε Υπο-

εμπλέκουν νέους και νέες,

εξυπηρετούμενες Γεωγραφικές Περιοχές

και προτείνουν συνεργασίες

και Ομάδες-Στόχους

με οργανώσεις νεολαίας
ή/και άτυπες ομάδες νέων.

Υποστήριξη των Δικοινοτικών
Συνεργασιών και Προώθηση του
Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Περίληψη της Ανοικτής Πρόσκλησης
Συνολική Διαθέσιμη
Χρηματοδότηση
Συγχρηματοδότηση

€1,165,000
Δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση. Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση που
καλύπτει μέχρι το 100% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου.

Ημερομηνία
Ανακοίνωσης της
06/08/2021
Ανοικτής Πρόσκλησης
Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής 05/11/2021 στις 13:00 (Τοπική ώρα Κύπρου)
αιτήσεων

Κατηγορίες Έργων
Κατηγορία

Κατηγορία 1

Μέγιστο ποσό
επιχορήγησης
ανά έργο

€100,000

Ελάχιστο ποσό
επιχορήγησης
ανά έργο

Διάρκεια Έργου

€25,001

Από 12 έως 20
μήνες

Ενδεικτική Έναρξη
Υλοποίησης Έργου

2ο Τρίμηνο 2022
Κατηγορία 2

€25,000

€5,000

Από 6 έως 12 μήνες

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα I

Πόροι
Συνεισφορές

Αποτέλεσμα
Δραστηριότητες

Παραδοτέα

Αποτελέσματα

Αντίκτυπος

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα II
Γενικός Στόχος /
Αντίκτυπος
Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών

Στόχος
Προγράμματος
ACF

Μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
και
Ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δικαιούχων χωρών και
των δωρητριών χωρών

Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά, καθώς και η ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων στην Κύπρο

Παράδειγμα

Ο τρόπος με τον
οποίο τα
μελλοντικά
επιχορηγημένα

έργα θα
Αποτελέσματα
Προγράμματος

Παραδοτέα
Προγράμματος

Θεματικό
Αποτέλεσμα 2

Θεματικό
Αποτέλεσμα 1

Παραδοτέο
1.1
Έργο 2

Παραδοτέο
1.2

Παραδοτέο
2.1

Παραδοτέο
2.2

Υποχρεωτικό
Αποτέλεσμα
3
Παραδοτέο 3.1
ή 3.2

Έργο 4

Έργο 3
Έργο 1

Έργο 5

Έργα
1,2,3,4,5

συνεισφέρουν στα
Αποτελέσματα και
στο Στόχο του

Προγράμματος.

Κάθε υποψήφιο έργο μπορεί να συμβάλει
στην

επίτευξη

μόνο

ενός

από

τα

δύο

Καθένα από τα θεματικά αποτελέσματα

Θεματικά Αποτελέσματα (Αποτέλεσμα 1 ή

έχει προκαθορισμένους, συγκεκριμένους

Αποτέλεσμα 2) και πρέπει να συμβάλει στην

στόχους και Δείκτες.

επίτευξη του Υποχρεωτικού Αποτελέσματος 3.

Οδηγός προς Υποψήφιους Φορείς
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν
Το υποψήφιο έργο θα πρέπει να

τουλάχιστον ένα παραδοτέο από το

ικανοποιεί τουλάχιστον ένα δείκτη

επιλεγμένο

για κάθε επιλεγμένο παραδοτέο.

(Αποτέλεσμα 1 ή Αποτέλεσμα 2) και

Θεματικό

Αποτέλεσμα

τουλάχιστον ένα παραδοτέο από το
Υποχρεωτικό Αποτέλεσμα 3

Γενικός Στόχος Προγράμματος
Όλα τα έργα που θα επιλεγούν
στο πλαίσιο της Ανοικτής
Πρόσκλησης θα πρέπει να
συνεισφέρουν στον γενικό στόχο
του Active Citizens Fund

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

Γενικός Στόχος

Δείκτης

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

Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες
φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών

Θεματικά Αποτελέσματα 1 & 2

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

Αποτέλεσμα 1

Δείκτης

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται σε συμμετοχικές
διαδικασίες που οργανώνονται από δημόσιους
φορείς λήψης αποφάσεων
Κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης, η πρόοδος
του έργου θα πρέπει να
καταγράφεται με βάση το
συγκεκριμένο δείκτη
(εφόσον επιλεγεί το Α2)

Αποτέλεσμα 2

Δείκτης

Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων

Αριθμός δικαιούχων των οποίων οι υπηρεσίες έχουν
παρασχεθεί ή βελτιωθεί

Υποχρεωτικό Αποτέλεσμα 3
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης,
η πρόοδος των έργων θα πρέπει
να καταγράφεται με βάση
τουλάχιστον ένα δείκτη αυτού του
υποχρεωτικού αποτελέσματος
Αποτέλεσμα 3

Ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της
Κοινωνίας των Πολιτών (οργανισμών και του τομέα
στο σύνολό του)

Δείκτες
Ποσοστό Οργανώσεων της ΚτΠ με διαφανή και
υπεύθυνη διακυβέρνηση
Ποσοστό πρωτοβουλιών που υλοποιούνται από
κοινού μεταξύ Οργανώσεων της ΚτΠ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Διοικητικά Κριτήρια
H αίτηση έχει υποβληθεί εντός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: 05/11/2021
στις13:00 (Τοπική ώρα Κύπρου)

Η αίτηση έχει υποβληθεί σύμφωνα με την αποδεκτή μέθοδο παράδοσης.

Όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο έντυπο της αίτησης και στο παράρτημα Ι έχουν συμπληρωθεί και
υποβληθεί είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.
Η αίτηση πληροί όλα τα διοικητικά κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται στη Λίστα Ελέγχου

Υποψηφίων, η οποία βρίσκεται στην Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στο
έντυπο της αίτησης.

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).
Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς είναι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) που
έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες εμπίπτουν στον ακόλουθο
ορισμό:
Επιλέξιμοι
Υποψήφιοι
Φορείς

«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»

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους Επιλέξιμους Φορείς:

•

Να είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που να μην έχουν δημιουργηθεί και να μην
λειτουργούν προς προσωπικό όφελος

•

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

•

Έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, δημιουργούνται εθελοντικά από ομάδες ή μεμονωμένα άτομα

•

Δραστηριοποιούνται στα κοινά και για το δημόσιο όφελος

•

Έχουν νομική υπόσταση

•

Έχουν διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση

•

Είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση
και άλλες δημόσιες αρχές

•

Είναι ανεξάρτητες από πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη
κυβερνητική οργάνωση που έχει έδρα είτε σε δωρήτρια χώρα, είτε σε δικαιούχο κράτος
του ΕΟΧ, είτε σε χώρα εκτός του ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Κυπριακή
Δημοκρατία ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός.
Άτυπες
Επιλέξιμοι
Εταίροι Έργου

επί

τούτου

(ad

hoc)

δημιουργηθείσες

ομάδες

αυτοβοήθειας,

(συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση grassroots)
Άτυπες

επί

τούτου

(ad

hoc)

δημιουργηθείσες

ομάδες

αυτοβοήθειας

(συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση -

grassroots) και Οργανωσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 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

Σημείωση:

•

Ένας εταίρος δεν δύναται να είναι ο άμεσος δικαιούχος της επιχορήγησης έργου.

•

Πολιτικά κόμματα και θρησκευτικές οργανώσεις, κοινωνικοί εταίροι, ή συνεταιρισμοί που
διανέμουν κέρδη δεν θεωρούνται Οργανώσεις της ΚτΠ και δεν είναι επιλέξιμοι εταίροι.

•

Οι εταίροι δεν μπορούν να είναι μέλη του υποψήφιου φορέα.

•

Οι επιλέξιμοι εταίροι πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές των δημοκρατικών αξιών και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υποστηρικτικά Έγγραφα
Οι υποψήφιοι φορείς και οι εταίροι έργου ζητούνται να υποβάλουν υποστηρικτικά έγγραφα και σχετικές
δηλώσεις μαζί με την αίτηση τους, για να αποδείξουν την επιλεξιμότητα τους.

Όλες

οι

λεπτομέρειες

σχετικά

με

τα

απαραίτητα έγγραφα για την απόδειξη της
επιλεξιμότητας των υποψηφίων φορέων και
εταίρων βρίσκονται στον Οδηγό προς
Υποψήφιους Φορείς (σελ.15 & σελ.18)

Όλα τα σχετικά πρότυπα για τις
απαραίτητες δηλώσεις βρίσκονται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος
(Ανοικτές

Προσκλήσεις

Υποστηρικτικά Έντυπα )

->

Επιλέξιμες Αιτήσεις
Επιλέξιμος Υποψήφιος
Μέγιστο ποσό Ελάχιστο ποσό
(Επικεφαλής /
Κατηγορία επιχορήγησης επιχορήγησης
Μοναδικός
ανά έργο
ανά έργο
Υποψήφιος)

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

€100,000

€25,000

€25,001

€5,000

Μεγαλύτεροι/ πιο
έμπειροι φορείς

Μικρότεροι/ λιγότερο
έμπειροι φορείς

Επιλέξιμος Εταίρος
Μεγαλύτεροι/ πιο
έμπειροι φορείς
ή/και
Μικρότεροι/ λιγότερο
έμπειροι φορείς

Μικρότεροι/
λιγότερο έμπειροι
φορείς

Διάρκεια Έργου

Από 12 έως 20
μήνες

Από 6 έως12
μήνες

Μεγαλύτεροι/πιο έμπειροι φορείς ορίζονται οι φορείς που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• έχουν ολοκληρώσει δυο (2) χρόνια λειτουργίας από την ημερομηνία σύστασής τους ως

νομικά πρόσωπα
• έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) επιχορηγημένα (funded) ή χρηματοδοτούμενα
(sponsored) έργα ως συντονιστές ή εταίροι
• είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον €40,000 σε ένα από τα έτη 2018, 2019 ή 2020.

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 πρόσωπα
• έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) επιχορηγημένο (funded) ή χρηματοδοτούμενα
(sponsored) έργο ως εταίροι

Για να είναι επιλέξιμη μια αίτηση, πρέπει να πληροί 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 ενίσχυση των ικανοτήτων (Capacity Building), στο πλαίσιο 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 αίτηση στην Κατηγορία 1, ως εταίρος έργου.

Q&A

Διάλειμμα

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Υποβολή Αιτήσεων
Το ACF Κύπρου Έντυπο Αίτησης
Οι ολοκληρωμένες αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:
• Το έντυπο της αίτησης
• Το Παράρτημα Ι – Προϋπολογισμός Έργου

• Τα υποστηρικτικά έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται
στα κριτήρια επιλεξιμότητας.

(Έκδοση 2) και το Παράρτημα Ι –
Προϋπολογισμός Έργου
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του

προγράμματος (Ανοικτές
Προσκλήσεις -> Πακέτο Αίτησης)

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται συμπληρωμένες
στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ολοκληρωμένες αιτήσεις πρέπει

Οι υποψήφιοι πρέπει να εξακριβώνουν ότι η αίτησή τους

να υποβάλλονται μέσω e-mail

είναι ολοκληρωμένη, χρησιμοποιώντας τη Λίστα Ελέγχου

στο info@activecitizensfund.cy

Υποψηφίων.

Έντυπο Αίτησης

Πριν

συμπληρώσετε

αίτησης,

το

έντυπο

παρακαλείσθε

όπως

διαβάσετε

τον

Υποψήφιους

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση πρέπει
να συμπληρώσουν το πιο επικαιροποιημένο έντυπο
αίτησης (ACF Κύπρου Έντυπο Αίτησης Έκδοση 2)

Ανοικτή

Οδηγό

Φορείς

Πρόσκληση

Ενδιαφέροντος

προς

και

την

Εκδήλωσης

που

έχουν

δημοσιευθεί από τον Διαχειριστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Συμπληρώστε την κάθε ενότητα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σε γραμματοσειρά Calibri 11-pt.
Το μέγεθος κάθε ενότητας (πλαισίου) θα προσαρμόζεται ανάλογα με το κείμενο που θα προσθέσετε.
Μην αλλάζετε τα περιθώρια των ενοτήτων (των πλαισίων).

To συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
πρέπει

να

είναι

υπογεγραμμένo

στην πρώτη σελίδα, από τον νόμιμο
εκπρόσωπο
φορέα.

του

υποψήφιου

Συνολικός

προϋπολογισμός

έργου = Ποσό αιτούμενης
επιχορήγησης
Συνεισφορά

πλην
σε

είδος.

Για

διευκρίνηση, βλ. Οδηγό Προς
Υποψήφιους Φορείς (σελ. 22)
και

Παράρτημα

Ι

Προϋπολογισμός Έργου.

–

Υποψήφιος Φορέας και Εταίροι Έργου (Μέρος 2+3)

Κριτήρια Αξιολόγησης
4

Εμπειρία του υποψήφιου φορέα και ικανότητα 10
υλοποίησης του έργου
4.1 Ο
υποψήφιος
φορέας
(επικεφαλής
ή5
μοναδικός υποψήφιος) έχει ικανοποιητική
εμπειρία ώστε να διαχειριστεί το έργο.
4.2 Ο
υποψήφιος
φορέας
(επικεφαλής
ή5
μοναδικός υποψήφιος) και οι εταίροι έργου
(εφόσον υπάρχουν) έχουν ικανοποιητική
γνώση
για
τα
ζητήματα
τα
οποία
πραγματεύεται το έργο τους.

• Μεγαλύτεροι/πιο έμπειροι φορείς πρέπει να έχουν
υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) επιχορηγημένα ή

χρηματοδοτούμενα έργα ως συντονιστές ή εταίροι.
• Μικρότεροι/λιγότερο έμπειροι φορείς πρέπει να έχουν
υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) επιχορηγημένο ή
χρηματοδοτούμενα έργο ως εταίροι.

Μόνο

για

μεγαλύτερους/πιο

έμπειρους φορείς: Ελεγμένους
λογαριασμούς/οικονομικές
δηλώσεις των τελευταίων τριών
(3) ετών

Για να μπορέσει ο Διαχειριστής
να καθορίσει εάν ο ΦΠΑ θα
θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη του
έργου

Περιγραφή Έργου (Μέρος 4)
Κριτήρια Αξιολόγησης
1

Συνάφεια και συνοχή μεταξύ των στόχων του έργου, 30
του προγράμματος, των αποτελεσμάτων και των
παραδοτέων
1.1 Η
αίτηση
επιδεικνύει
συνοχή
μεταξύ
των 10
αποτελεσμάτων
και
των
παραδοτέων
του προγράμματος.
1.2 Η αίτηση συμπεριλαμβάνει επαληθεύσιμους και 10
μετρήσιμους δείκτες για τα παραδοτέα του έργου,
σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες του προγράμματος.
1.3 Το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ομάδων- 10
στόχων (target groups).
Οι ομάδες-στόχοι και οι
ανάγκες τους έχουν καθοριστεί με σαφήνεια στην
αίτηση.

Παράδειγμα: η τιμή-στόχος
είναι

ο

προβλεπόμενος

αριθμός εκστρατειών που
θα υλοποιηθούν κατά τη
διάρκεια του έργου και που
αντιστοιχούν
επιλεγμένο,
παραδοτέο.

στο
αντίστοιχο

Τελικοί δικαιούχοι: Άτομα, ομάδες ή φορείς που αναμένεται
να επωφεληθούν από μια παρέμβαση.
Ενδιάμεσοι δικαιούχοι: Ομάδες (επαγγελματικές ή φορείς)
τις οποίες επιδιώκει να επηρεάσει το έργο, με σκοπό να
υπάρξουν αποτελέσματα για τους τελικούς δικαιούχους.

Το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ομάδωνστόχων (target groups). Οι ομάδες-στόχοι και οι
ανάγκες τους έχουν καθοριστεί με σαφήνεια στην
αίτηση.

Συνεργασία με Εταίρους
Κριτήρια Αξιολόγησης

3
Συνεργασία
10
3.1 Το έργο υλοποιείται από τον επικεφαλής υποψήφιο σε 5
συνεργασία με έναν ή περισσότερους εταίρους έργου
και o βαθμός εμπλοκής και συμμετοχής των εταίρων
στο έργο είναι ικανοποιητικός και περιγράφεται σαφώς
στην αίτηση.
3.2 Το έργο συμπεριλαμβάνει δικοινοτική συνεργασία.

5

Πλάνο Εργασίας (Μέρος 5)
Πακέτο Εργασίας 2

Πακέτο Εργασίας 1

Αποτέλεσμα 1 ή
Αποτέλεσμα 2

Διαχείριση Έργου

Πακέτο Εργασίας 3
Υποχρεωτικό
Αποτέλεσμα 3

Για κάθε πακέτο εργασίας:
• Στόχοι
• Δραστηριότητες
• Παραδοτέα στοιχεία

Παραδοτέο στοιχείο: Ποσοτικό αγαθό ή υπηρεσία που
παράγεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και
που αναμένεται να παραδοθεί με την ολοκλήρωση
του έργου.

Πλάνο Εργασίας (Μέρος 5)
Κριτήρια Αξιολόγησης
2
Πακέτα Εργασίας
Χρονοδιάγραμμα

2.1

2.2

Σχέδιο Επικοινωνίας
Έργου

2.3

Αξιολόγηση Κινδύνων

2.4

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.

30
10

10

5
5

Αντίκτυπος και Βιωσιμότητα (Μέρος 7)

Κριτήρια Αξιολόγησης

5

Βιωσιμότητα έργου

5

5.1

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου έχει 5
αναγνωριστεί και αιτιολογείται σωστά.

Λίστα Ελέγχου Υποψηφίων
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να εξακριβώνουν ότι η αίτηση τους είναι
ολοκληρωμένη, χρησιμοποιώντας την παρούσα Λίστα Ελέγχου Υποψηφίων. Ναι/Όχι
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.

…

Εξακριβώστε ότι η αίτηση
σας είναι ολοκληρωμένη και
συμμορφώνεται με όλες τις
απαιτήσεις σύμφωνα με τα:

• Διοικητικά Κριτήρια
• Κριτήρια Επιλεξιμότητας
της Αίτησης
• Υποστηρικτικά Έγγραφα

Προϋπολογισμός Έργου

Προϋπολογισμός

Πριν συμπληρώσετε την Ενότητα 6 του εντύπου αίτησης
και το Παράρτημα Ι, διαβάστε τον σχετικό Οδηγό για
τους Υποψηφίους (άρθρο 5) που δημοσιεύτηκε από τον
Διαχειριστή.

6

Χρηματοοικονομική αποδοτικότητα
15
(ρεαλιστικός και αιτιολογημένος
προϋπολογισμός έργου, συνοχή με τις
προτεινόμενες δραστηριότητες)
6.1 Οι
προτεινόμενες
δαπάνες
που 10
συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό
του έργου είναι αναλογικές, ρεαλιστικές και
αναγκαίες
για
την
υλοποίηση
των
δραστηριοτήτων του έργου.
6.2 Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σαφής, 5
κατανοητός και οι προτεινόμενες δαπάνες ανά
κατηγορία προϋπολογισμού αντιστοιχούνται
εύκολα με τα σχετικά αποτελέσματα.

Παράρτημα I

Η συνεισφορά σε είδος πρέπει να είναι
ΜΟΝΟ

Μοναδικός/ Επικεφαλής Υποψήφιος

υπό

τη

μορφή

εθελοντικής

εργασίας (βλ. Οδηγό προς Υποψηφίους,
αρθ. 5.3).

Να αναφερθεί εδώ η τιμή σε € και %.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου
μείον Συνεισφορά σε είδος
Να αναφερθεί εδώ η τιμή σε €

Επτά κατηγορίες κόστους
για τις Άμεσες Δαπάνες

Τρεις παρόμοιοι πίνακες
προϋπολογισμού για τα
τρία πακέτα εργασίας

Ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να
αποδείξει ότι ο εξοπλισμός είναι
απαραίτητος για την επίτευξη των
αποτελεσμάτων του έργου και να
κάνει σχετική αναφορά στο

Η συνεισφορά σε είδος με τη
μορφή εθελοντικής εργασίας
πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτή
την ενότητα και να επισημανθεί με

σαφήνεια.

ανάλογο αποτέλεσμα/τα
Παραδείγματα δαπανών: έξοδα
δημοσίευσης, έξοδα αξιολόγησης,
Οι αναθέσεις θα πρέπει να

έξοδα ελέγχων, μεταφράσεις, έξοδα

συμμορφώνονται με τους ισχύοντες

δραστηριοτήτων δημοσιότητας,

κανονισμούς περί δημοσίων

χρεώσεις για χρηματοοικονομικές

συμβάσεων/ προμηθειών (βλ.

συναλλαγές, κλπ.

Οδηγό προς Υποψηφίους, αρθ.
9.3). Τα κόστη των εταίρων του
έργου δεν είναι υπεργολαβίες!

Μέχρι 15% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για

προσωπικό (του κόστους προσωπικού). Βλ. Οδηγό
προς Υποψηφίους (Αρθ. 5.4.3).
Εδώ θα πρέπει να υποδειχθεί το % που εφαρμόζεται. Το
ποσό πρέπει να υπολογίζεται ως:

XX% x άμεσες επιλέξιμες δαπάνες για το προσωπικό

Tο σύνολο των Άμεσων και Έμμεσων
Δαπανών

Οι μαθηματικοί τύποι

που περιλαμβάνονται σε
αυτόν τον πίνακα,
συνοψίζουν τις Άμεσες
και Έμμεσες Δαπάνες

ανά ΠΕ (και συνολικά).

Q&A

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Έργων

Διαδικασία Αξιολόγησης Ι
Συμμόρφωση με τα Διοικητικά Κριτήρια
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα διοικητικά κριτήρια, η αίτηση θα απορριφθεί.

Συμμόρφωση με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας
H αίτηση πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
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 έγγραφα
όπως αυτά καθορίζονται στη Λίστα Ελέγχου Υποψηφίων που βρίσκεται στην Ανοικτή Πρόσκληση 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.

Διαδικασία Αξιολόγησης ΙΙ
Αξιολόγηση των Αιτήσεων από δύο αξιολογητές
Τα υποψήφια έργα που πληρούν τα διοικητικά κριτήρια και τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα αξιολογούνται από
δύο (αμερόληπτους) αξιολογητές σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που υπάρχουν στην Ανοικτή
Πρόσκληση.
Οι αξιολογητές θα οριστούν από τον Διαχειριστή και θα αξιολογούν ξεχωριστά και ανεξάρτητα κάθε αίτηση.
Η τελική βαθμολογία της αίτησης είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών που θα δοθούν από τους
αξιολογητές.

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία μιας αίτησης είναι οι 100 βαθμοί. Για να προταθεί μια αίτηση για επιχορήγηση,
θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 βαθμούς.

Διαδικασία Επιλογής Έργων Ι
Τελική Επιλογή των έργων που θα λάβουν επιχορήγηση
Μια Επιτροπή Επιλογής θα οριστεί από τον Διαχειριστή και θα απαρτίζεται από τρεις εμπειρογνώμονες με
σχετική εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Κοινωνία των Πολιτών.

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 αξιολογήσει τη λίστα κατάταξης των αιτήσεων. Ενδέχεται να τροποποιήσει την

κατάταξη των αιτήσεων σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, με βάση διαφανή κριτήρια (βλ. Οδηγό προς
Υποψηφίους, αρθ. 8.3).

Διαδικασία Επιλογής Έργων ΙΙ
Τελική Επιλογή των έργων που θα λάβουν επιχορήγηση
Η Επιτροπή Επιλογής θα υποβάλλει, εν τέλει, τις εισηγήσεις της στον Διαχειριστή, ο οποίος θα λάβει την
τελική απόφαση για τις αιτήσεις έργων που θα επιχορηγηθούν.
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής για κάθε αίτηση θα αποστέλλεται
ξεχωριστά στον αρμόδιο υποψήφιο φορέα μέσω e-mail.

Οι μη επιτυχείς υποψήφιοι φορείς θα ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους.

Πληροφορίες για τα επιλεγμένα έργα θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Active
Citizens Fund Κύπρου.

Ενδεικτικό Xρονοδιάγραμμα
06/08/2021

Ανακοίνωση της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

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

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

Συνεργασίες

Συνεργασίες με εταίρους έργου
Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργασιών με εταίρους, με στόχο την ενίσχυση της
ποιότητας, του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας των προτεινόμενων έργων.
Οι υποψήφιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς ή/και άτυπες ομάδες (Εταίροι Έργου).
Συνίσταται ο μέγιστος αριθμός των τριών (3) εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου φορέα, ανά
έργο.
Συνιστώνται συνεργασίες
μεταξύ μεγαλύτερων/πιο
έμπειρων και
μικρότερων/λιγότερο
έμπειρων φορέων.

Επίσης, οι υποψήφιοι παροτρύνονται

Έργα

που

προτείνουν

να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους

δραστηριοτήτων

εταίρους από τις Δωρήτριες Χώρες

συνεργασιών,

(Donor project partners).

επιπρόσθετους

την

μέσω
θα

υλοποίηση
δικοινοτικών

βαθμολογούνται

βαθμούς

διαδικασία αξιολόγησης.

κατά

με
τη

Ενίσχυση Διμερών Σχέσεων
Το Active Citizens Fund Κύπρου έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των
διμερών σχέσεων μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (και άλλων
φορέων από την Κύπρο) και των φορέων από τις δωρήτριες χώρες (εταίροι έργου
Δωρητριών Χωρών - Donor project partners).
Οι πιο κάτω Φορείς Επαφής των Δωρητριών Χωρών (Donor Contact Points) έχουν
δημιουργηθεί με στόχο τη στήριξη των υποψήφιων φορέων για τον εντοπισμό εταίρων
έργου που εδρεύουν στις δωρήτριες χώρες:
• Norwegian Helsinki Committee: www.ngonorway.org
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει βάση δεδομένων για τη διευκόλυνση της έρευνας για εταίρους:
https://ngonorway.org/partners/
• Icelandic Centre for Human Rights: https://www.humanrights.is/en

Δικοινοτικές Συνεργασίες Ι
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των ικανοτήτων της
Κοινωνίας των Πολιτών της Κύπρου, μέσα από τη στήριξη έργων που ενισχύουν τον

διαπολιτισμικό διάλογο, την ειρήνη και τις δικοινοτικές σχέσεις και συνεργασίες.
• Το Civic Space (Χώρος Πολιτών) έχει δημιουργήσει μία βάση δεδομένων ώστε
να

υποστηρίξει

τον

εντοπισμό

εταίρων

από

όλο

το

νησί:

https://www.civicspace.eu/cto.php?l=en
• Μπορείτε

να

επικοινωνείτε

με

το

Civic

Space

μέσω

email

στη

διεύθυνση

info@civicspace.eu για συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με συνεργασίες.
Για υποστήριξη στην ανεύρεση συνεργατών για διμερείς και δικοινοτικές
συνεργασίες, δείτε στην ενότητα Βρες τον Εταίρο σου! στην ιστοσελίδα
του προγράμματος.

Δικοινοτικές Συνεργασίες ΙI
Κριτήρια Αξιολόγησης

3
Συνεργασία
10
3.1 Το έργο υλοποιείται από τον επικεφαλής υποψήφιο σε 5
συνεργασία με έναν ή περισσότερους εταίρους έργου
και o βαθμός εμπλοκής και συμμετοχής των εταίρων
στο έργο είναι ικανοποιητικός και περιγράφεται σαφώς
στην αίτηση.
3.2 Το έργο συμπεριλαμβάνει δικοινοτική συνεργασία.

5

Στήριξη Υποψήφιων Φορέων

Στήριξη Υποψήφιων Φορέων
Ενημερωτικά εργαστήρια σε 4 τοποθεσίες.
Τηλεφωνική γραμμή στήριξης υποψήφιων φορέων που έχουν ερωτήσεις σχετικά με την
Ανοικτή Πρόσκληση και τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.
Ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις», η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέσω e-mail. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων είναι η 25η Οκτωβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας
+357 22875499
www.activecitizensfund.cy
info@activecitizensfund.cy

Q&A

Ευχαριστούμε!

