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Θεσσαλονίκη, 11-02-2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 799
TOMEAΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ι.Αλεξόπουλος, Σ.Ταπουρίδου
Τηλ: 2310 379332, 2310 379474
Ηλεκτρ. Δ/νση: alexopoulos@mathra.gr, stapouridou@mathra.gr

Θέμα: Δεύτερη Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το
υποέργο 1 του έργου «Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και
Θράκης», με διακριτικό τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικά τις διατάξεις του ν.
2212/52 (Α΄266), του Ν.Δ. 2957/54 και το άρθρο 18 του ν. 2515/1997
2. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Του ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
4. Του άρθρου 41 του ν.4129/13 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο.»
5. Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών » (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως
ισχύει
6. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
7. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).
8. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 119).
9. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).
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10. Tην υπ΄ αρ. 1095Β/9-8-2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εσωτερικών, Θεόδωρο Καράογλου» (ΦΕΚ Β΄ 3180).
11. Την υπ’ αριθμ. 44558/22-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΦΡ465ΧΙ8-ΚΤ2) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη του Προγράμματος στο Εθνικό σκέλος του
ΠΔΕ 2019 του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απευθύνουμε δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των
δράσεων του υποέργου 1 του έργου «Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής
Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Μακεδονίας και Θράκης» εφεξής έργο, με ενάριθμο 2018ΣΕ03900005 του Εθνικού Σκέλους
του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) συνολικού
προϋπολογισμού 68.000,00€.
1. Περιεχόμενο Πρόσκλησης
Η πρόσκληση αφορά στην επιχορήγηση φορέων σύμφωνα με την παρ.2, που θα αναλάβουν
δράσεις για την υλοποίηση του υποέργου 1.
1.1 Το έργο αφορά σε ημερίδες ενημέρωσης και εκπαίδευσης, συνέδρια, εκδηλώσεις,
καμπάνιες ευαισθητοποίησης, επιμορφωτικά workshops, προώθηση καλών πρακτικών
και δικτύων σε στοχευμένα θέματα κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης.
1.2 Σκοπός του έργου είναι να :
 Συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα
κοινωνικής στήριξης ΑμεΑ.
 Συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών της Μακεδονίας και
Θράκης.
 Συμβάλλει σε ενεργητικές πολιτικές στήριξης και αλληλεγγύης των ΑμεΑ.
1.3 Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι :
 Η ευαισθητοποίηση και προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε
δράσεις κοινωνικής στήριξης και συνοχής.
 Η ενεργή συμμετοχή των ευπαθών ομάδων σε διάφορες δράσεις.
2. Δικαίωμα συμμετοχής - Δυνητικοί Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποκλειστικά σύλλογοι, σωματεία,
συνεταιρισμοί και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται
στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία και εφόσον προβλέπεται
ρητά στο καταστατικό τους.
Οι ως άνω δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει :
Να έχουν την έδρα τους σε μια από τις Περιφερειακές Ενότητες της Μακεδονίας και της
Θράκης ή να μπορούν να αποδείξουν ότι λειτουργούν νόμιμα ενεργά παραρτήματά τους
στις ανωτέρω περιφερειακές ενότητες τα τελευταία δύο (2) χρόνια, ανεξαρτήτως της κύριας
έδρας.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν μπορούν να είναι μέλη του Μητρώου φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο
από το δημόσιο καθώς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο
Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) κατά τα έτη 2018 και 2019.
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Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση ανά ΑΦΜ.
3. Οικονομικά Στοιχεία Πρόσκλησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 68.000,00€.
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο καθορίζεται σε 2.000,00€ και αφορά σε
ισόποσες δαπάνες συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Διάρκεια Υλοποίησης Έργου
Οι φορείς που θα επιλεγούν θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δράσεις τους από 13.04.2020
έως 15.06.2020.
5. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων – Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους υπογεγραμμένες
από το νόμιμο εκπρόσωπο τους στην κάτωθι διεύθυνση.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ( TOMEAΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ. 541 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η υποβολή ξεκινά από 17.02.2020 και ολοκληρώνεται στις 31.03.2020 και ώρα 12:00. Η
υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Γραμματείας γρ. 210, 2ος όροφος, Αγίου
Δημητρίου, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με
εταιρία ταχυμεταφορών και φέρουν ημερομηνία και σφραγίδα αποστολής από το
ταχυδρομείο 31.03.2020 γίνονται δεκτές.
Η αίτηση επιχορήγησης, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο τέλος της παρούσας,
συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
1. Καταστατικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, απ’ όπου προκύπτει ότι στους
σκοπούς του φορέα προβλέπεται η ανάληψη αντίστοιχων δράσεων και ότι στις πηγές
χρηματοδότησης προκύπτει ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το δημόσιο.
2. Βεβαίωση ΔΟΥ σε περίπτωση που λειτουργεί παράρτημα του φορέα στις
Περιφερειακές Ενότητες Μακεδονίας και Θράκης.
3. Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη λύσης – μη διάλυσης και
τροποποιήσεων τελευταίου τριμήνου.
4. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
5. Βεβαίωση ύπαρξης επίσημου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του φορέα. ΙΒΑΝ
τραπεζικού λογαριασμού, είτε με απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου
τράπεζας με πρώτο όνομα τον δικαιούχο, είτε με βεβαίωση της τράπεζας.
6. Πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. με αναφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
7. Πρακτικό Δ.Σ. για το αίτημα επιχορήγησης
8. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019.
9. Απολογισμός δράσεων για το τελευταίο έτος (2019).
10. Αποδεικτικά για έργα και δράσεις που υλοποίησε ο αιτών φορέας κατά την
τελευταία διετία. (αποφάσεις ΔΣ, αποδεικτικά δημοσιότητας δράσεων στον τύπο ή στο
διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό)
3

ΑΔΑ: 6ΛΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΔΜ

11. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
κατά το άρθρο 41 του ν.4129/13. (έτους 2019) ή διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι
δεν έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000€.
12. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια σύμφωνα
με το άρθρο 10Β του ν.3861/10 αν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000€ ή
διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000€.
(έτους 2019)
6. Διαδικασία Επιλογής και Ένταξης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί ως εξής:
α) Έλεγχος Πληρότητας Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα
Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Αξιολόγηση Προτάσεων, για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πληρότητας από το
ανωτέρω Τμήμα, διενεργείται από τριμελή Ομάδα Εργασίας που θα οριστεί με απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών και θα συνεπικουρεί στο έργο της την αρμόδια οργανική
μονάδα.
Για την επιλογή των δυνητικών δικαιούχων ισχύουν ισόβαθμα και θα αξιολογηθούν
συγκριτικά, τα κάτωθι κριτήρια:
1. Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης με το έργο, τους σκοπούς και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα του.
2. Συνάφεια με την σκοπιμότητα των άρθρων 59 έως 74 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137)
και τους στόχους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (ΦΕΚ Α΄
88)
3. Τεκμηρίωση των επιπτώσεων των δράσεων στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη
των ΑμεΑ.
4. Εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων.
γ) Εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας στον Υφυπουργό Εσωτερικών για την έκδοση
σχετικών αποφάσεων έγκρισης επιχορήγησης των προτεινόμενων δράσεων.
δ) Έκδοση υπουργικών αποφάσεων επιχορήγησης και κοινοποίηση στους τελικούς
δικαιούχους
7. Επιλέξιμες Δαπάνες
Είναι οι συνδεδεμένες με τις προγραμματισμένες δράσεις του τελικού δικαιούχου που θα
πραγματοποιηθούν εντός διμήνου υλοποίησης του έργου, και είναι σύμφωνες με τον
προϋπολογισμό που έχουν καταθέσει στην αίτησή τους ενώ δεν είναι επιλέξιμες οι
λειτουργικές δαπάνες του τελικού δικαιούχου.
Αποκλείονται οι δράσεις που έχουν σκοπό την παραγωγή εσόδων.
Η ίδια δράση αποκλείει τη χρηματοδότηση από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης.
8. Καταβολή Επιχορήγησης
Για την καταβολή της επιχορήγησης οι τελικοί δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν από
01.06.2020 έως 15.07.2020 προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού:
1. Αντίγραφα παραστατικών που σχετίζονται με τις δαπάνες των δράσεων τους,
2. Γραμμάτιο είσπραξης του φορέα
3. IBAN, τραπεζικού λογαριασμού εφόσον υπάρχει μεταβολή σε σχέση με αυτό που
υποβλήθηκε αρχικά,
4
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4.
5.
6.
7.

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από την κεντρική διοίκηση,
Ασφαλιστική ενημερότητα,
Πρακτικό Δ.Σ. αποδοχής επιχορήγησης
Αποδεικτικό Υλικό πραγματοποιηθείσας εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό, αφίσα,
πρόσκληση, video, κλπ)
8. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά
το άρθρο 41 του ν.4129/13. (έτους 2019) ή διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν
λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000€.
9. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια σύμφωνα με το
άρθρο 10Β του ν.3861/10 αν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000€ ή διαφορετικά
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000€. (έτους 2019)
Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή,
κατά τις κείμενες διατάξεις.
9. Δημοσιότητα
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ανάρτηση στον
ιστότοπο της υπηρεσίας www.mathra.gr
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή (Ηλεκτρονικά) :
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γενική Διεύθυνση
3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3.1. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
3.2. Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού
4.1. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού
5. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ανάρτηση στον ιστότοπο
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

2018ΣΕ03900005

Σ.Α.

Ε039

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Επιχορήγηση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης
ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Μακεδονίας και Θράκης
Δεύτερη πρόσκληση για την υποβολή
αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το
υποέργο 1 του έργου «Οργάνωση και
Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης
ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Μακεδονίας και Θράκης.»
68.000,00

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

6

ΑΔΑ: 6ΛΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΔΜ

Μέρος Α. Στοιχεία αιτούντος φορέα
1. Γενικά στοιχεία φορέα
Όνομα
Διεύθυνση
ΤΚ

Πόλη

Website

Έτος ίδρυσης

Email

ΑΦΜ

Τηλέφωνο

ΔΟΥ

2. Νόμιμος εκπρόσωπος φορέα
Επίθετο

Όνομα

Ιδιότητα
Email
Τηλέφωνο

Κινητό
τηλέφωνο

3. Πρόσωπο επικοινωνίας για την παρούσα αίτηση
Επίθετο

Όνομα

Ιδιότητα
Email
Τηλέφωνο

Κινητό
τηλέφωνο

4. Περιγραφή φορέα
Τύπος φορέα

Σωματείο/ Συνεταιρισμός
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Άλλος – διευκρινήστε:

Παρακαλώ δώστε μια σύντομη περιγραφή του προφίλ του φορέα σας και τις σχετικές του δράσεις κατά τα τελευταία 2
χρόνια (όχι πάνω από 250 λέξεις).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 216/679 και την ισχύουσα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εθνική
νομοθεσία. Τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της αίτησης και τηρούνται όλα τα μέσα
για την ασφάλειά τους.
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Μέρος Β. Περιγραφή προτεινόμενης δράσης
1. Περιγραφή
Παρακαλώ δώστε μια αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης δράσης σας (όχι πάνω από 600 λέξεις).
Υπάρχει περίπτωση, εφόσον εγκριθεί η πρότασή σας, αυτή η περιγραφή να χρησιμοποιηθεί για δημοσιοποίηση.
Για το λόγο αυτό να είστε ακριβείς και κατανοητοί, να αναφέρετε για την προτεινόμενη δράση σας τους χώρους
που θα λάβει χώρα, τον τύπο και τη θεματολογία, τους στόχους, τη διάρκεια, τους συμμετέχοντες φορείς, τη
μεθοδολογία, τα παραδοτέα καθώς και τον αριθμό ΑμεΑ που απευθύνεται.

2. Διάρκεια
Έναρξη :
Λήξη:
Συνολική διάρκεια δράσης:

3. Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης με το έργο, τους σκοπούς του και τους στόχους της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (παρ.6.1.
και 6.2. της παρούσας)

4. Τεκμηρίωση των επιπτώσεων των δράσεων στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των
ΑμεΑ (παρ.6.3. της παρούσας)
Παρακαλώ να εξηγήσετε τον αναμενόμενο αντίκτυπο στα ΑμεΑ της Μακεδονίας και Θράκης και τους
εμπλεκόμενους στην προτεινόμενη δράση. Αν σχεδιάζετε να δώσετε συνέχεια στη δράση ( αν αποτελεί μια
πρωτότυπη δράση της οργάνωσής σας ή είναι μια δράση που έχετε υλοποιήσει στο παρελθόν), τότε θα πρέπει
να αναφερθεί (όχι πάνω από 250 λέξεις).

5. Εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων (παρ.6.4. της παρούσας)
Παρακαλώ δώστε μια αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων δράσεων που έχετε υλοποιήσει επισυνάπτοντας
αποδεικτικά μέσα.
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Μέρος Γ. Προϋπολογισμός
Παρακαλώ αυξομειώστε τον πίνακα αντίστοιχα. Στις εκτιμώμενες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Εκτιμώμενες δαπάνες1
για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης

Ποσό €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σύνολο δαπανών

Αιτούμενη Επιχορήγηση

1

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται δαπάνες που μπορούν να επιχορηγηθούν προκειμένου να
καταστεί σαφές ότι δεν περιλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες του φορέα.
Ενοικίαση χώρου/ εξοπλισμού για τη δράση, Catering για τη δράση, Υλικό προβολής (έντυπο ή καταχωρίσεις
σε ιστοσελίδες ή έντυπα ενημέρωσης), Τυχόν έξοδα μετάβασης – διαμονής εισηγητών και experts, κ.ά. κατά
περίπτωση ανάλογα με την προτεινόμενη δράση
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Μέρος Δ. Λίστα Συνημμένων Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών κατά την
υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης (παρ.5 της παρούσας)
1. Καταστατικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του.
2. Βεβαίωση ΔΟΥ (σε περίπτωση που λειτουργεί παράρτημα του φορέα στις
Περιφερειακές Ενότητες Μακεδονίας και Θράκης)
3. Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη λύσης – μη διάλυσης και
τροποποιήσεων τελευταίου τριμήνου.
4. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
5. Βεβαίωση ύπαρξης επίσημου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του φορέα.
6. Πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. με αναφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
7. Πρακτικό Δ.Σ. για το αίτημα επιχορήγησης
8. Οικονομικός απολογισμός του τελευταίου έτους (2019).
9. Απολογισμός δράσεων για το τελευταίο έτος (2019)
10. Αποδεικτικά για έργα και δράσεις που υλοποίησε ο αιτών φορέας κατά την
τελευταία 2ετία. (αποφάσεις ΔΣ, αποδεικτικά δημοσιότητας δράσεων στον τύπο ή
στο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό)
11. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης οικονομικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
κατά το άρθρο 41 του ν.4129/13.(2019) ή διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν
έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000€.
12. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια
σύμφωνα με το άρθρο 10Β του ν.3861/10 αν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω
των 3.000€ ή διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση
άνω των 3.000€.(2019)
Ημερομηνία

Ο/Η νόμιμος εκπρόσωπος & σφραγίδα
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