
 

 

 

 

Τροποποιήσεις  

Ανοικτής Πρόσκλησης 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  

 

 
 
 
 
Δημοσιευμένες από το ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ και τη GRANTXPERT CONSULTING LTD ως 
Διαχειριστής του Προγράμματος “Active Citizens Fund” (ACF) στην 
Κύπρο. 

 
 
  
www.activecitizensfund.cy  

EEA and Norway Grants 2014-2021 

http://www.activecitizensfund.cy/
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Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τροποποιήσεις στην Ανοικτή Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ACF Κύπρου. 

 

Οι τροποποιήσεις, με κόκκινο πιο κάτω, περιλαμβάνονται στα σχετικά ή/και 

αντίστοιχα τμήματα των ακόλουθων εντύπων:  

 

ACF Κύπρου Ανοικτή Πρόσκληση Έκδοση 2  

ACF Κύπρου Προς Υποψήφιους Φορείς Έκδοση 2  

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.  

 

 

Ημερομηνία Τροποποιήσεων Έκδοσης 2: 01/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.activecitizensfund.cy/
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ACF Κύπρου Ανοικτή Πρόσκληση Έκδοση 2 – Σελίδα 14 

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 

• Μόνο για μεγαλύτερους/πιο έμπειρους φορείς: Ελεγμένους  

λογαριασμούς/οικονομικές δηλώσεις των τελευταίων τριών (3) ετών 

(τροποποίηση από: «των ετών 2018 και 2019»).  

 

ACF Κύπρου Ανοικτή Πρόσκληση Έκδοση 2 – Σελίδα 16 

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 

κράτους. 

• 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 που να καθορίζει σαφώς τον (νόμιμο) 

εκπρόσωπο.  

• 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 

http://www.activecitizensfund.cy/
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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 κο ́μματα, 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 

(τροποποίηση από: «των ετών 2018 και 2019»).  

 

ACF Κύπρου Ανοικτή Πρόσκληση Έκδοση 2 – Σελίδα 17 

Κατηγορία  

Μέγιστο 

ποσό 

επιχορήγη-

σης ανά 

έργο  

Ελάχιστο 

ποσό  

επιχορήγη-

σης ανά 

έργο 

Επιλέξιμος 

Υποψήφιος 

(Επικεφαλής/ 

Μοναδικός 

Υποψήφιος)   

Επιλέξιμος Εταίρος  

  

Διάρ-

κεια  

Έργου 

 

 

Κατηγορία 

1 

 

€100,000 €25,001 
Μεγαλύτεροι/ 
πιο έμπειροι 

φορείς  

 
Μεγαλύτεροι/πιο 

έμπειροι φορείς  
 

ή/ και 

 

Μικρότεροι/ 

λιγότερο έμπειροι 
φορείς 

Από 12 
έως 20 
μήνες    

 

Κατηγορία 

2 

 

€25,000 €5,000 

Μικρότεροι/ 
λιγότερο 

έμπειροι 
φορείς 

Μικρότεροι/ 

λιγότερο έμπειροι 
φορείς 

Από 6 

έως 12 
μήνες  

 

Μεγαλύτεροι/πιο έμπειροι φορείς ορίζονται οι φορείς που έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• έχουν ολοκληρώσει δύο (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. (τροποποίση από:  «ένα από τα έτη 2018 και 2019»).  

http://www.activecitizensfund.cy/
http://www.activecitizensfund.cy/
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ACF Κύπρου Ανοικτή Πρόσκληση Έκδοση 2 – Σελίδα 25 

Για μεγαλύτερους/πιο έμπειρους φορείς: Ελεγμένους  

λογαριασμούς/οικονομικές δηλώσεις των τελευταίων 

τριών (3) ετών (τροποποίηση από: «των ετών 2018 και 

2019»).  

Επικεφαλής / 
Μοναδικούς 

Υποψήφιους 
και Εταίρους 
Έργου  

 

 

 

 


