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Περιεχόμενα  

 Μορφές χρηματοδότησης 

 Πληροφορίες για το πώς θα 

ξεκινήσετε  

• Εξεύρεση Εταίρων 

 Συγγραφή της Πρότασης 

 Υποβολή 

 Διαχείριση 

 



Μορφές χρηματοδότησης  



Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Χρηματοδότησης – Βασικοί κανόνες 

Ευρωπαϊκή διάσταση 

Ανταγωνιστικά 

Διακρατική συνεργασία 

Υλοποίηση ενός στόχου που αποτελεί μέρος της 

πολιτικής της Ε.Ε. 

Επιδοτήσεις για την εφαρμογή μιας δράσης ή 

λειτουργίας ενός οργανισμού 

Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας 



Υποβολή αίτησης 



Πληροφορίες για το πώς θα 

ξεκινήσετε 

Είμαι επιλέξιμος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

Ανήκει η ιδέα  μου στις επιλέξιμες δράσεις; 

Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο; 

Τι χρηματοδότηση μπορώ να λάβω; 

Ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι εταίροι; 

 



Χρήσιμες συμβουλές   

 Προσεκτική μελέτη όλων των πληροφοριών σχετικά με 
την πρόσκληση υποβολής προτάσεων  

 πρόγραμμα εργασίας 

 κείμενο πρόσκλησης 

 οδηγός προς τους υποψηφίους 

 Αντιστοιχία της ιδέας σας με τους όρους που θέτει η 
πρόσκληση (έλεγχος επιλεξιμότητας) 

 Έλεγχος αν παρόμοιο σχέδιο έχει λάβει ήδη 
χρηματοδότηση 

 Δημιουργία ομάδας από αξιόπιστους και έμπειρους 
συνεργάτες 



Περίληψη ιδέας 

 

• Όραμα 

• Σκοπός  

• Ομάδες Στόχου 

• Δραστηριότητες 

• Αποτελέσματα 

• Ευρωπαϊκή Διάσταση 

• Χρονοδιάγραμμα 

• Προϋπολογισμός 



  

Χρήσιμες συμβουλές  

 Αποστολή του εντύπου στα 

συνεργαζόμενα δίκτυα των 

Βρυξελλών για ανεύρεση 

αξιόπιστων συνεργατών 

 Παρουσίαση της ιδέας στα 

αποκαλούμενα «Market 

Places for Partner Search»  

 Ζητήστε το έντυπο στο 

eoc.brussels@ucy.ac.cy  
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Πρόταση! 

 

• Participant Identification Code (PIC) 

• Σχετικά έντυπα που απαιτούνται 

• Καταρτισμός check list και αποστολή στους 

εταίρους 

• Αίτηση 

• Προϋπολογισμός (επιλέξιμες δαπάνες και 

ανώτερα όρια) 

• Υποβολή της πρότασης 



Πλάνο Δράσης 

• Καταγράψτε την κάθε δραστηριότητα με 

την πιο μικρή λεπτομέρεια! 

• Παράδειγμα 

• Gantt-Chart 

 



Appendix A, Appendix B 

• Απαραίτητα εργαλεία για τον 

προϋπολογισμό σας και για τη συνεργασία 

με τους εταίρους σας 

• Ποιος κάνει τι 

• Staff Rates 

• Out of pocket expenses 

• Παραδείγματα 



Ας δούμε μια πρόταση 

 



Διαχείριση έργου 

• Πρωτότυπα letter of intent, mandate 

• Certified copy of statute grant holder 

• Financial Identification form 

• Διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο 

(προϋπολογισμός) 

• Έντυπα ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων 



Πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα του ΕΓΚ 

www.eoc.org.cy 

Η ιστοσελίδα διατίθεται 

στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα και 

προσφέρει μεταξύ άλλων 

ενημέρωση για το ΕΓΚ, 

τα μέλη του, για όλες τις 

δραστηριότητες του ΕΓΚ, 

σημαντικές ειδήσεις για 

πολιτικές και 

προγράμματα της Ε.Ε., 

ανακοινώσεις για 

σεμινάρια και σημαντικές 

εκδηλώσεις, διαδικτυακή 

πρόσβαση στο μηνιαίο 

περιοδικό του ΕΓΚ. 

Εργαλεία ενημέρωσης ΕΓΚ 

http://www.eoc.org.cy/


Εργαλεία ενημέρωσης ΕΓΚ 

Ενημέρωση των μελών σε καθημερινή βάση με 

e-mail alerts και ενημερωτικά σημειώματα 

 

Μηνιαίο Περιοδικό:  

νέα για Ευρωπαϊκά προγράμματα και 

πολιτικές 

χρήσιμες εκδόσεις της Ε.Ε. 

πίνακα με τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του 

μήνα που έπεται 

 

Εβδομαδιαία Επισκόπηση:  

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων  

νέες προτάσεις συνεργασίας  

πληροφορίες για συνέδρια και σεμινάρια 



Χάρτης Προθεσμιών ΕΓΚ 

Ο Χάρτης Προθεσμιών 
αποτελεί ένα καινοτόμο 

διαδραστικό εργαλείο που 

διευκολύνει τους χρήστες του 

στην αναζήτηση ευρωπαϊκών 

ευκαιριών χρηματοδότησης.  

Ο χρήστης μπορεί να βρει όλες 

τις πληροφορίες για τις 

κοινοτικές χρηματοδοτήσεις 

ανά πρόγραμμα ή ανά περίοδο 

356 ημέρες το χρόνο. 

Δυνατότητα ετήσιας συνδρομής  

μόνο για το Χάρτη Προθεσμιών! 

connect 
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• Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά 

με τις ευρωπαϊκές 

προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων 

• Ολοκληρωμένη και έγκυρη 

πληροφόρηση 

• Περίληψη της πρόσκλησης 

• Παροχή των συνοδευτικών 

εγγράφων (οδηγίες προς 

τους υποψηφίους, φόρμα 

της αίτησης …κλπ.) 

• Σχετικές ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις και επαφές 

• Εξοικονόμηση χρόνου 

Χάρτης Προθεσμιών ΕΓΚ 



Χάρτης Προθεσμιών ΕΓΚ 

Χάρτης Προθεσμιών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

το κλειδί για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης 

http://www.eoc.org.cy/index.php?id=221&mo=1&yr=2009&mode=2
http://www.eoc.org.cy/index.php?id=221&mo=1&yr=2009&mode=2


ΕΓΚ «CHECK LIST» 
για εταίρους μόνο 

• Έχει δημιουργηθεί σημείο 
στην ιστοσελίδα μας για 
καταγραφή των ειδικών 
ενδιαφερόντων (θεματικές 
ενότητες) κάθε ατόμου 
εξουσιοδοτημένου από τα 
μέλη μας, για αυτόματη 
αποστολή σχετικών 
προσκλήσεων και άλλων 
πληροφοριών. 

• Δεν υπάρχει 
περιορισμός των ατόμων 
ανά οργανισμό που 
έχουν πρόσβαση. 

http://www.eoc.org.cy/


Πιθανοί Εταίροι  

Έργο 

Αντίστοιχα 

Ινστιτούτα 

 

ΜΚΟ 

Ερευνητικά 

Κέντρα Πανεπιστήμια 

Τοπικές Αρχές Σχολεία 



 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

 www.eoc.org.cy  

 

 

 
 

 

 

  

Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου, Α.Γ. Λεβέντης, Γραφείο 136, Τ.Θ. 

20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος 

Τel.:+357 22894294 - Fax:+357 22895005 – Email: eoc@ucy.ac.cy  

 Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, 2nd floor, 1000-Brussels, Τel/Fax: +32 2 280 22 85,  

Email: eoc.brussels@ucy.ac.cy  
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