
 
 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

I. Γενικές πληροφορίες 

Το τριετές έργο «End Climate Change, Start Climate of Change»  (στο εξής 
#ClimateofChange) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 
προγράμματος DEAR  (Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση) και αποσκοπεί 
στην ευαισθητοποίηση των νεών πολιτών της ΕΕ και στην κριτική κατανόηση της 
μετανάστευσης που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή ως μίας από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου. 

Κύριος στόχος του έργου είναι να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τους 
ανθρώπους που μεταναστεύουν λόγω του κλίματος, που αποτελούν το ανθρώπινο 
πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής, όσο και για τους νέους που θα αντιμετωπίσουν τις 
χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Μέσα από τη δραστηριοποίηση των νέων 
στην Ευρώπη, οι εταίροι του έργου επισημαίνουν τις αλληλεξαρτήσεις της τοπικής και 
παγκόσμιας ανισότητας, με σκοπό όχι μόνο να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, αλλά 
και να γίνουν υποστηρικτές ζητημάτων παγκόσμιας δικαιοσύνης. 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην παροχή επιχορηγήσεων 
(πρόγραμμα κλιμακωτής επιχορήγησης) σε οργανώσεις νέων και άλλους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο, με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση νέων ατόμων  σχετικά με τη σύνδεση της 
κλιματικής αλλαγής με τη μετανάστευση και την προώθηση της έκκλησης του 
προγράμματος #ClimateofChange για κλιματική δικαιοσύνη.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα: https://climateofchange.info/greece/our-vision/  

 

II. Αντικείμενα, στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα  

Αντικείμενο των κλιμακωτών επιχορηγήσεων (sub-granting) είναι η εμπλοκή και 
κινητοποίηση των νέων ατόμων στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία #ClimateofChange με 
στόχο την απαίτηση για κλιματική δικαιοσύνη. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας 
που διεξήχθη σε 23 χώρες της ΕΕ σχετικά με τη στάση των νέων 15-35 ετών απέναντι 
στην κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση, η προθυμία ανάληψης δράσης είναι υψηλή 

https://climateofchange.info/greece/our-vision/
https://climateofchange.info/greece/na-dothei-proteraiothta-sto-klima/


 
 

 

 

με περίπου επτά στους δέκα νέους και νέες στη χώρα μας να δηλώνουν ότι θα 
συμμετείχαν ή έχουν συμμετάσχει σε διαδήλωση για τα θέματα αυτά. 

Οι δράσεις των δικαιούχων κλιμακωτών επιχορηγήσεων θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εμπλοκή νέων ατόμων στην εκστρατεία #ClimateofChange, οποία είναι εστιασμένη στην 
κλιματική δικαιοσύνη με ειδική έμφαση στη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με τη 
μετανάστευση και στην προσέγγιση και παρότρυνση των πολιτών, σε τοπικό επίπεδο, να 
δράσουν για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Για την κατανόηση του στόχου 
της εκστρατείας, οι εταίροι του προγράμματος έχουν αναπτύξει έναν οδηγό (Παράρτημα 
ΙΙΙ) με περαιτέρω πληροφορίες για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που υλοποιούνται και 
τα κεντρικά μηνύματα της. 

 Στα αναμενόμενα αποτελέσματα θα συμβάλουν τα παρακάτω:  

- ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των νέων στην εκστρατεία #ClimateofChange και 
στην προώθηση της έκκλησης του προγράμματος για κλιματική δικαιοσύνη. 

- πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα σύνδεσης 
μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης και σύνδεσης μεταξύ του 
τρόπου ζωής στην Ευρώπη και του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής σε χώρες που 
πλήττονται περισσότερο από αυτήν. 

- Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρωτοβουλίες που προσανατολίζονται και αναδεικνύουν 
την οπτική του φύλου ή/και της συμπερίληψης μειονοτικών ομάδων, καθώς και την 
καταγραφή και ανάδειξη των εμπειριών εκπροσώπων αυτών των ομάδων. 

 

III. Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Οργανώσεις νέων ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις 
για νέους 18 εώς 30 ετών. 

Για να είναι επιλέξιμοι για την κλιμακωτή επιχορήγηση, οι αιτούντες πρέπει:  

α) Να είναι νομικά πρόσωπα και/ή καταχωρημένες οντότητες (να έχουν συσταθεί πριν 
την 1/1/2020). 

β) Να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

γ) Να έχουν έδρα την Ελλάδα.  

https://climateofchange.info/greece/publications/enas-odhgos-pou-mas-ksenagei-sthn-ekstrateia/


 
 

 

 

Σημείωση: Ο αιτών μπορεί να υποβάλλει μόνον μια πρόταση στην ίδια πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων σε εθνικό επίπεδο. 

Σημείωση ΙΙ: Οι ΚοινΣΕπ δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς αποτελούν 
νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες 

Α) Διάρκεια: η περίοδος υλοποίησης των δράσεων κλιμακωτής επιχορήγησης ξεκινάει 
από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Οι τελικές εκθέσεις υλοποίησης πρέπει να υποβληθούν 
εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά το τέλος των επιλεγμένων έργων.  

Β) Μέγεθος επιχορηγήσεων: Oι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν μία 
πρόταση για επιχορήγηση που δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο ποσόν των 5,000 ευρώ.  

Σημείωση: Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα απονεμηθούν 5 
επιχορηγήσεις μέγιστου ύψους 5,000 ευρώ η καθεμία.  

Οι επιχορηγήσεις διέπονται από τον κανόνα της προχρηματοδότησης του 80% του 
συμφωνηθέντος προϋπολογισμού κατά την έναρξη του έργου, και την αποπληρωμή του 
υπολοίπου 20% μετά την υποβολή των αναφορών, με βάση το πραγματικό κόστος που 
έχει προκύψει.  

Γ) Τοποθεσία: οι δράσεις πρέπει να λάβουν χώρα σε τοπικό και/ή εθνικό επίπεδο στην 
Ελλάδα. 

Δ) Τύπος δράσεων: Οι επιλέξιμες δράσεις θα πρέπει να σχετίζονται με την 
ευαισθητοποίηση, τον ακτιβισμό ή/και την ανάπτυξη ικανοτήτων των νέων.  

Ακολουθεί κατάλογος παραδειγμάτων διαφόρων τύπων δράσεων που είναι εν δυνάμει 
επιλέξιμες για κλιμακούμενες επιχορηγήσεις (ο κατάλογος αυτός δεν είναι 
εξαντλητικός):  

• Δημόσιες εκδηλώσεις και δράσεις με καλλιτεχνικό χαρακτήρα, 

• Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις συμμετοχικού χαρακτήρα και δράσεις μη τυπικής 
εκπαίδευσης, 



 
 

 

 

• Δράσεις στο δρόμο (street actions), flashmobs, συμμετοχή σε φεστιβάλ ή διοργάνωση 
φεστιβάλ νέων, 

• Δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 

Σημείωση:  

Οι ακόλουθες δράσεις θεωρούνται μη επιλέξιμες: 

• Δράσεις που αφορούν μόνον ή κυρίως ατομικές χορηγίες για συμμετοχή σε 
εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια, διασκέψεις,  

• Δράσεις που αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες, 

• Δράσεις που αφορούν μόνον ή κυρίως ατομικές υποτροφίες για σπουδές ή 
προγράμματα κατάρτισης,  

• Δράσεις που υποστηρίζουν πολιτικά κόμματα,  

• Δράσεις που αφορούν τη συγκέντρωση κεφαλαίων,  

• Βασική χρηματοδότηση των τακτικών δραστηριοτήτων των αιτούντων, 

• Δράσεις που αφορούν μόνον ή κυρίως κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως εξοπλισμό 
πληροφορικής  

• Δράσεις που προωθούν διακρίσεις κατά ατόμων ή ομάδων για λόγους φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, ή για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. 

 

ΣΤ) Επιλεξιμότητα Δαπανών: Οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση 
της δράσης. Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας είναι ένα από τα κριτήρια επιλογής. 
Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα με ευνοϊκή κατανομή κόστους και 
αποτελεσματικότητας, στα οποία το μεγαλύτερο μέρος των αναμενόμενων δαπανών 
συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης (όπως η παραγωγή υλικών, κόστος σχετικό με 
τον χώρο διοργάνωσης, άμεσο κόστος εργασίας κλπ). Οι έμμεσες δαπάνες δεν 
καλύπτονται, ενώ τα έξοδα προσωπικού που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το έργο 
δύναται να συμπεριληφθούν στον προτεινόμενο προϋπολογισμό.  



 
 

 

 

Σημείωση: Η οικονομική συνεισφορά (συγχρηματοδότηση) εκ μέρους του αιτούντος δεν 
απαιτείται και δεν ανήκει στα κριτήρια επιλογής. Ο αιτών μπορεί να συνεισφέρει μόνο 
σε εθελοντική βάση.  

Αυτή η επιχορήγηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση σε κανένα 
έργο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. 

IV. Κριτήρια επιλογής  

Η διαδικασία επιλογής θα συνυπολογίσει, μεταξύ άλλων, το βαθμό συνάφειας της 
πρότασης με τους συνολικούς στόχους του προγράμματος #ClimateofChange. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στις δράσεις που αφορούν α) την άμεση εμπλοκή των νέων, β) 
τη σύνδεση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, β) τον αντίκτυπο των δράσεων σε τοπικό 
επίπεδο,  δ) τη σχέση κόστους αποτελεσματικότητας και ε) την ικανότητά των δράσεων 
να προωθούν την έκκληση του προγράμματος για κλιματική δικαιοσύνη, όπως ορίζεται 
μέσα από το πρόγραμμα #ClimateofChange.  

Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 
Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτιμήσει τις προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. 
Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου, ενώ παράλληλα θα 
ενημερωθούν οι υπεύθυνοι των προτάσεων που προκρίθηκαν. Τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙV.  

V. Αναφορές 

Οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν τις απαραίτητες εκθέσεις (αιτιολογικές και οικονομικές 
εκθέσεις) που θα συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα, έχοντας 
χρησιμοποιήσει τα παρεχόμενα υποδείγματα. Οι εκθέσεις τους θα περιλαμβάνουν 
φωτογραφίες, εικόνες και τις δραστηριότητες προβολής της δράσης (ηλεκτρονικοί 
σύνδεσμοι, δημοσιεύσεις κλπ.).  

VΙ. Επικοινωνία & προβολή 

Τα επιλεγμένα έργα πρέπει να τηρούν πλήρως τις απαιτήσεις επικοινωνίας και 
προβολής του προγράμματος #ClimateofChange, συμπεριλαμβανομένων των 
λογοτύπων του προγράμματος και της σημαίας της ΕΕ (+ την αναφορά «με την 
χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και τη σχετική ρήτρα αποποίησης 
ευθύνης) σε όλες τις δημοσιεύσεις, παραπομπές, έγγραφα, ειδήσεις καθώς και σε 
οποιαδήποτε δράση προβολής και επικοινωνίας (Παράρτημα II. Visibility Guidelines). 



 
 

 

 

 

VIΙ. Τρόπος υποβολής της αίτησης 

Παρακαλείστε να υποβάλλετε την Πρόταση Έργου συμπληρώνοντας το έντυπο 
υποβολής αίτησης στα αγγλικά. Παρακαλείστε να επισυνάψετε στην αίτησή σας τον 
προτεινόμενο προϋπολογισμό για την εν λόγω δράση (βλέπε Παράρτημα Ι), μαζί με όλα 
τα έγγραφα όπως ορίζονται στην τελευταία σελίδα της Πρότασης Έργου.  

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Νοεμβρίου στις 24:00 και η διεύθυνση 
υποβολής procurement.hellas@actionaid.org με την περιγραφή “ClimateofChange – 
subgranting application”.  

Σας ενημερώνουμε ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις 
προτάσεις προστατεύονται και παραμένουν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αξιολόγησης και η πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπα 
για τις ανάγκες του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιλογής, τα δεδομένα θα 
υπόκεινται σε άμεση διαγραφή. 

 

VΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Προθεσμία υποβολής προτάσεων 30 Νοεμβρίου 2021, μεσάνυχτα 

Αξιολόγηση και διαδικασία επιλογής
  

Δεκέμβριος 2021 

Επικοινωνία σχετικά με την επιλογή των 
δικαιούχων 

Ιανουάριος 2022 

Περίοδος υλοποίησης   Φεβρουάριος 2022 – Σεπτέμβριος 2022 

Υποβολή εκθέσεων Εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά το 
πέρας των επιλεχθέντων έργων.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
Δήμητρα Σπαθαρίδου στο dimitra.spatharidou@actionaid.org.  
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