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Έντ. ΠΟΛ. 1 
(Για αιτήσεις που υποβάλλονται από φορείς) 

 
 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                         ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ II» (2021-2025) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (2023) 

 

Πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο των Σχεδίων του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (2021-2025) (οι 
δικαιούχοι αιτητές, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων, οι 
προϋποθέσεις που πρέπει απαραίτητα να πληρούνται όπως επίσης και τα κριτήρια που ισχύουν για την 
αξιολόγηση των αιτήσεων) υπάρχουν στα ίδια τα Σχέδια, καθώς επίσης και στο έγγραφο με τίτλο Το Πρόγραμμα 
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» (2021-2025), που είναι, όπως και το παρόν Έντυπο, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
(www.moec.gov.cy /politistikes_ypiresies/programmata.html) μορφή και το οποίο αναμένεται ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι θα συμβουλεύονται προτού υποβάλουν κάποιο συγκεκριμένο αίτημα. 
Δεν εξετάζονται αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. 
 
Η πρόσβαση στις πληροφορίες που δίνονται από τους αιτητές στο παρόν Έντυπο, όπως επίσης και στις 

πληροφορίες που εμπεριέχονται στα έγγραφα που διαβιβάζονται από αυτούς στο πλαίσιο της 

διαδικασίας υποβολής αίτησης (περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των αιτητών), 

περιορίζεται μόνον στους αξιολογητές των αιτήσεων (για σκοπούς εξέτασης/αξιολόγησης τους), στους 

Λειτουργούς του Αρχείου καθώς επίσης και στους Λειτουργούς του Λογιστηρίου του Υφυπουργείου 

Πολιτισμού (για σκοπούς αρχειοθέτησης και λογιστικών διευθετήσεων, αντίστοιχα).  

 

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως ακολούθως: 
 
Ι. Όσοι αιτητές επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τον τρόπο που αυτές υποβάλλονταν στο 
παρελθόν, δηλ. συμπληρώνοντας το παρόν Έντυπο και αποστέλλοντας το ταχυδρομικώς (μαζί με τα 
συνοδευτικά έγγραφα) στη διεύθυνση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.  
ΙΙ. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, οι αιτητές καλούνται, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο αυτή 
εμπίπτει, να τις αποστέλλουν στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
 
1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Σχέδιο «Στήριξη Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων»): literature@culture.gov.cy 
2. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (Σχέδιο «Στήριξη Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης»): visualarts@culture.gov.cy 
3. ΜΟΥΣΙΚΗ (Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής»): music@culture.gov.cy 
4. ΧΟΡΟΣ (Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού»): dance@culture.gov.cy 
5. ΘΕΑΤΡΟ (Σχέδιο «Στήριξη Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης»): theater@culture.gov.cy 
6. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού»): 
culturalheritage@culture.gov.cy 
7. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Κινηματογράφου»): 
cinema@culture.gov.cy 
 
Θα εξετάζονται και αιτήσεις που αφορούν δραστηριότητες διαθεματικού χαρακτήρα, νοουμένου ότι θα 
υποβάλλονται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου Σχεδίου. 
 
Τονίζεται ότι με την επόμενη προκήρυξη των Σχεδίων του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (2021-2025), 
δηλ. από το 2024, θα γίνονται δεκτές για εξέταση μόνον αιτήσεις που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.  
 

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
1. Όσοι αιτητές προτίθενται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν 
ηλεκτρονικά το παρόν Έντυπο Υποβολής Αίτησης, στη συνέχεια να το εκτυπώνουν, να το υπογράφουν και 
αφού το σαρώσουν σε μορφή pdf, να το αποστέλλουν (ανάλογα με το Σχέδιο) σε μια από τις πιο πάνω (Α.ΙΙ.1-7) 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
2. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (βλ. πιο κάτω παρ. ΣΤ.) πρέπει να επισυνάπτονται, μαζί με το συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και σαρωμένο έγγραφο του Εντύπου Υποβολής Αίτησης, ως σαρωμένα έγγραφα σε μορφή pdf. 
Για εξοικονόμηση χώρου, η σάρωση να μην υπερβαίνει τα 300 dpi. 
3. Τυχόν απορίες για τα Σχέδια μπορούν να αποστέλλονται γραπτώς στις πιο πάνω διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2022.   
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 
 

 

1.  Ονομασία φορέα: ………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  Αρ. εγγραφής: …………………………………3.  Αρ. εγγραφής Φ.Π.Α. (αν υπάρχει): ………………..….....…. 

4.  Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου φορέα: ……………………………………… 5.  Αρ. ταυτότητας: …...........………. 

6.  Διεύθυνση αλληλογραφίας: …………………….………..…………………………………………………….………….. 

7.  Τηλέφωνο: ………..……..……....  Φαξ: ………….…………….  E-mail: ………………………………….….……….. 

 
Δ. ΠΡΟΦΙΛ ΑΙΤΗΤΗ 

 

Οι αιτητές οφείλουν να επισυνάπτουν ενημερωτικό υλικό που αφορά σε προηγούμενες δραστηριότητες τους 
(δείγματα προηγούμενης δουλειάς, κριτικές κ.ο.κ.), είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένα έγγραφα 
σε μορφή pdf) ή με παραπομπή σε σύνδεσμο στο διαδίκτυο. 

 

(Φορείς που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά οφείλουν να επισυνάπτουν αντίγραφο του πιστοποιητικού 
εγγραφής και του καταστατικού τους). 
 

 α) Τομέας/είς ανάπτυξης κύριας και δευτερεύουσας δραστηριοποίησης: …………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 β) Έτος έναρξης δραστηριοποίησης: …………………….. γ) Αρ. εγγεγρ. ενεργών μελών: ……………………..… 

 δ) Βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι: …………………………………………………………………...… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε) Να αναφερθούν οι σημαντικότερες δραστηριότητες του φορέα των τελευταίων 2 χρόνων: ……………….……. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

στ) Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων (αν υπάρχει): ……………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………….……..…… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Ε. Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 
 

α) Τίτλος δραστηριότητας: ………………………………………………………………………………………………. 

β) Τόπος (χώρος/οι) υλοποίησης δραστηριότητας: ……………………………………..…………….……………… 

γ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: ………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Συνδιοργανωτής/ές, υποστηρικτής/ές* (αν υπάρχουν): ….…………...………………..………………………… 
 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*Φορείς που δεν ανήκουν στους δικαιούχους (βλ. σχετ. παρ. Γ.1 του Σχεδίου) δεν μπορούν να είναι συνδιοργανωτές της δραστηριότητας, 
αλλά μόνο υποστηρικτές της.  

 

ε) Περιγραφή και αναλυτικό περιεχόμενο (τι θα παρουσιαστεί, από ποιους) της δραστηριότητας, με ιδιαίτερη 

αναφορά στο κοινό προς το οποίο αυτή απευθύνεται (ομάδα/ες-στόχος):………………….………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

στ) Δημιουργικό σκεπτικό: …………………..………………………………………………………………………….. 

    …………………..……………………………………………………………………………………...……………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….…...… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ζ) Στόχος/οι δραστηριότητας και συνάρτησή τους με τους ειδικούς στόχους του Σχεδίου: …………………. 

………….…………………………………………………………………………………………………..…..….…. 

………….…………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………………..…...….

….……………………………………………………………………………………………………………………..

…….……………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………….

…………………………………………………………………………………………….………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

η) Το δημιουργικό/καλλιτεχνικό μέρος της δραστηριότητας θα υλοποιήσουν οι:  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

θ) Μεθοδολογία υλοποίησης δραστηριότητας, εργαλεία προβολής/προώθησης: ….………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………..……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ) 
 

 

1. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής του φορέα  …………………………………………………………. 

 

2. Αντίγραφο του Καταστατικού του φορέα ………………………………………………………….…………..…. 

 

3. Ενημερωτικό υλικό για προηγούμενες δραστηριότητες του αιτητή (με παραπομπή σε σύνδεσμο στο  

    διαδίκτυο, αν υπάρχει, στον οποίο είναι αναρτημένο οπτικοακουστικό υλικό προηγούμενης  

    δραστηριότητάς του), κριτικές κλπ  ……………………………………………………………………………….    

 

4. Βιογραφικά/εργογραφικά σημειώματα των δημιουργικών και καλλιτεχνικών συντελεστών ……………… 

 

5. Έντυπο (κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες) υλικό για την πληρέστερη και καλύτερη δυνατή 

    παρουσίαση της δραστηριότητας και των συντελεστών …………………………………………………….. 

 

6. Πρόσκληση για συμμετοχή στη δραστηριότητα (ισχύει για τις περιπτώσεις όπου οι αιτητές καλούνται να  

    συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται στο εξωτερικό) …………………………………… 

 

7. Συμπληρωμένο έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης» (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) 

   (μόνο για αιτήσεις που αφορούν στα Σχέδια για τη Λογοτεχνία, τα Εικαστικά, τη Μουσική και τον  

   Κινηματογράφο) …………………………………………………………………………………………………. 

 

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, όλα τα πιο πάνω έγγραφα 

(περιλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Εγγραφής και του Καταστατικού του φορέα) πρέπει να 

επισυνάπτονται μαζί με την Αίτηση ως σαρωμένα έγγραφα σε μορφή pdf. Εναλλακτικά, εάν αυτά είναι ήδη 

αναρτημένα στο διαδίκτυο, μπορεί να γίνεται παραπομπή στους σχετικούς συνδέσμους: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………..                         
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   Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ Να δηλωθούν μόνον οι δαπάνες του φορέα που είναι επιλέξιμες για το συγκεκριμένο Σχέδιο για το 
οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 

1. Δημιουργικοί συντελεστές (ονοματεπώνυμο), ποσά αμοιβής (αν υπάρχουν) 

1.1. € 1.5. € 
Επιμέρους 

σύνολο 
1.2. € 1.6. € 

1.3. € 1.7. € 

1.4. € 1.8. €    € 

2. Αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια για τρένα και λεωφορεία μεταξύ πόλεων, ταξί προς/από αεροδρόμιο 

Διαδρομή(ές) (α) Αρ. ατόμων (β) Ποσό (€) Επιμέρους 
σύνολο      € 

     €    € 

3. Επίδομα συντήρησης (διαμονή/διατροφή/διακίνηση) 

3.1. Για δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό  

(α) Αρ. ατόμων (β) Αρ. διανυκτερεύσεων (γ) Ημερήσιο ποσό Επιμ. σύνολο  

  €150 (€60 εάν καλύπτεται η διαμονή)    € 

3.2. Για δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο  

(α) Αρ. ατόμων (β) Αρ. διανυκτερεύσεων (γ)  Ημερήσιο ποσό Επιμ. σύνολο  

  €150 (€60 εάν καλύπτεται η διαμονή)    € 

4. Τέλος εγγραφής/συμμετοχής στη δραστηριότητα  

(α) Αρ. ατόμων       (β) Ποσό Επιμ. σύνολο 

 €    € 

5. Προβολή δραστηριότητας (πρόγραμμα, πρόσκληση, διαφήμιση σε ΜΜΕ και ΜΚΔ)    € 

6. Ενοίκιο χώρου υλοποίησης της δραστηριότητας (περιλ. δαπανών προετοιμασίας χώρου)    € 

7. Ενοίκιο τεχνικού εξοπλισμού/άλλου υλικού (ή αγορά τεχν. εξοπλισμού μέχρι ποσού €1500)    € 

8. Σκηνικά – κοστούμια     € 

9. Αγορά υπηρεσιών (υλοποίηση τεχνικού – υποστηρικτικού μέρους δραστηριότητας) 

9.1. Εγκαταστάσεις/απεγκαταστάσεις εκθέσεων  € Επιμέρους 
σύνολο 9.2. Συσκευασία, μεταφορά, ασφάλιση (έργα τέχνης, βιβλία, μουσ. όργανα, εξοπλισμός) € 

9.3. Τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία, φωτισμός, υποτιτλισμός και προβολή ταινίας) € 

9.4. Τεκμηρίωση δραστηριότητας (οπτικογράφηση, ηχογράφηση, φωτογράφιση) € 

9.5. Διερμ./Μετάφραση € 9.6. Ασφάλεια χώρου € 9.7. Φροντιστής € 

9.8. Ελεγκτής € 9.9. Έκδ. εισιτηρίων €     € 

10. Πρόγραμμα φιλοξενίας (κάλυψη ημερήσιου επιδόματος)    € 

11. Φόρος θεάματος    € 

12. Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος (εκτυπωτικά/αναλώσιμα)    € 

13. Παραγωγή έκδοσης (σχεδιασμός, εκτύπωση, μετάφραση, επιμέλεια, συγγραφή κειμένου)    € 

14. Πνευματικά δικαιώματα/δικαιώματα χρήσης έργων    € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    € 

 

ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ) 

1. Ήδη εξασφαλισθείσα ή προβλεπόμενη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών της   
     δραστηριότητας από άλλες πηγές (συνεργαζόμενοι φορείς, υποστηρικτές)  

 
  € 

2. Ίδια συνεισφορά του αιτητή   € 

3. Έσοδα δραστηριότητας (πώληση εισιτηρίων, καταλόγων, CD, κτλ)   € 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ)   € 

 
Η. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

 
Εγώ ο/η ………………………………………………………………………, αιτητής (*), δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

1. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στο παρόν έντυπο ή που έχουν επισυναφθεί με αυτό είναι αληθείς. 
2. Γνωρίζω τις διαδικασίες και τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε σχέση με το Σχέδιο. Ιδιαίτερα, δηλώνω ότι έχω 

γνώση των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παρ. ΙΕ. και ΙΣΤ. του Σχεδίου σε σχέση με την 
εκταμίευση της χρηματοδότησης. 

3. Δεσμεύομαι ότι στο έντυπο/ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό και υλικό προβολής της δραστηριότητας θα 
αναγνωρίζεται η χρηματοδότηση που τυχόν θα δοθεί από τις Π.Υ και θα τοποθετηθεί το λογότυπό τους.    

 

Ημερομηνία: …………………… Υπογραφή: ……………………………....…. Σφραγίδα φορέα: 
 

 (*)    Όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του φορέα. 
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     Θ. ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ του φορέα …………………………………………………… 
(Για υπηρεσιακή χρήση μόνο – να μην συμπληρωθεί από τον αιτητή) 

 

 

Ι. Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριότητας 
Βαθμός   
(0-100) 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
βαθμολογία 

1. Ποιοτικά (δημιουργικά/καλλιτεχνικά/θεωρητικά) χαρακτηριστικά και 

σκεπτικό 
……… 35% ……… 

2. Συνάρτηση επιδιωκόμενου στόχου με τους ειδικούς στόχους του 

Σχεδίου και συμβολή στην ανάπτυξη του τομέα 
……… 30% ……… 

3. Προφίλ αιτητή/συντελεστών/συνεργατών/συμμετεχόντων 
……… 15% ……… 

4. Αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας, οργάνωσης και προγραμματισμού 

 
.…….. 10% ……… 

5. Ρεαλιστικότητα οικονομικού προγραμματισμού και οργάνωσης 

εσόδων/εξόδων  
…….. 10% ……… 

  
Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας: ……… 

II. Σκεπτικό αξιολόγησης της δραστηριότητας με αναφορά στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης:  

……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.....……………………………………………………………………………………………………………………………….………….....…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...… 

……………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΙΙΙ. Επιλέξιμες δαπάνες δραστηριότητας: ΙV. Καθορισμός χρηματοδότησης: 

α. Προϋπολογισμός δαπανών αιτητή: € ………. 

β. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών: € ……….. 

γ. Σταθμισμένη βαθμολογία: ……… 

δ. Ένταση χρηματοδότησης: …… 

 

Προτεινόμενη χρηματοδότηση (βxδ): 

 

€……………….. 

 

 

Δ.1: €………… 

Δ.2: €………… 

Δ.3: €………… 

Δ.4: €………… 

 

Δ.5:  €……...... 

Δ.6:  €.………. 

Δ.7:  €……….. 

Δ.8:  €..……… 

 

Δ.  9:  €……..... 

Δ.10:  €……….. 

Δ.11:  €.……… 

Δ.12:  €…….… 

 

Δ.13:  €..…….… 

Δ. 14: €..…….… 

 

Σύνολο:  €…….. 

Δαπάνες το ύψος των οποίων έχει επανακαθοριστεί, αιτιολόγηση: 

………………………………………………………………………………...……….… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………….... 

V. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Με βάση τη βαθμολογία που εξασφάλισε και τη θέση που κατέλαβε στην ανταγωνιστική σειρά κατάταξης, η 

επιτροπή εισηγείται / δεν εισηγείται τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας ……………………………………………………………... 

με ποσό που θα ανέρχεται μέχρι €………. Στο ποσό αυτό θα προστίθεται και ποσό που θα ανέρχεται στο 5% του τελικού ποσού 

χρηματοδότησης για κάλυψη των υπερκεφαλικών δαπανών του αιτητή. Νοείται ότι το ύψος της χρηματοδότησης θα μειώνεται, 

εφόσον προκύπτει ότι το άθροισμα των εσόδων και του ποσού της (αρχικά εγκριθείσας ή της αναπροσαρμοσμένης) 

χρηματοδότησης, υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων και τεκμηριωμένων δαπανών. 
 

VI. Η αίτηση εξετάστηκε στις ….../….../....... από επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

Όνομα           Θέση Υπογραφή 

………………………………….…………………………………... ………………………… ……………………………………………………. 

……………………………………….……..….............................. ………………………… ……………………………………………………. 

................................................................................................. ……………………….... ……………………………………………………. 

 

VII. Απόφαση/σχόλια του Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών:   

1. Εγκρίνεται η πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής για χρηματοδότηση/μη χρηματοδότηση της δραστηριότητας. 

2. Εξουσιοδοτείται (εφόσον η χρηματοδότηση θα γίνει σε δύο ξεχωριστές δόσεις) η παραχώρηση της α΄ δόσης.  

    Υπογραφή:  …………………………………..……..                                Ημερομηνία:  ……………………………….… 
 

 

Για τη χρηματοδότηση να 
διατεθούν πιστώσεις από το 

Άρθρο: 
 

…….…………………………………... 
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Ι. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Για υπηρεσιακή χρήση μόνο – να μην συμπληρωθεί από τον αιτητή) 

Ι. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ €1,000): 

Προς Λογιστήριο Πολιτιστικών Υπηρεσιών: 

Αρ. Φακ.: ………………………... Αιτητής: …………………………………………….……………………………………………………. 

Σχέδιο: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τίτλος δραστηριότητας: ………………………..……………………..……………………………………………………......................... 

Σημ. 1: Παρακαλώ να διενεργηθεί έμβασμα στο όνομα του αιτητή για ποσό € .............. (α΄δόση), το οποίο αποτελεί το 75% του 

συνολικά εγκριθέντος ποσού (€ …..…….). 

Ημερομηνία: ......................... Όνομα Λειτουργού: .................................................... Υπογραφή: ............................................. 

Εγκρίνεται και εξουσιοδοτείται η πιο πάνω πληρωμή:     Ημερομηνία: ……………….   Υπογραφή Δ.Π.Υ.: ………………………. 

Σημ. 2:  Προσκομίστηκε η απαιτούμενη τεκμηρίωση από τον αιτητή (βλ. κ. ………..….). 

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση, το 
τελικό ποσό της εγκριθείσας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Α. Σύνολο αναγνωρισμένων επιλέξιμων δαπανών προϋπολογισμού: € ………… 

Β. Εγκριθείσα χρηματοδότηση: € ………… 

Γ. Εάν το ποσό της χρηματοδότησης μειώνεται ως αποτέλεσμα επιβολής περιορισμού λόγω ορίου οροφής 

στο ύψος της χρηματοδότησης, να υπολογιστεί το ποσό πριν από τη μείωση:    € ……….. 

Δ. Ποσό χρηματοδότησης που ήδη παραχωρήθηκε (α΄δόση): € ………… 

Ε. Τεκμηριωμένες (με παραστατικά) και πιστοποιημένες τελικές επιλέξιμες δαπάνες: €…………. 

ΣΤ.1 Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο Γ: (BxΕ)÷Α*: € …………. 

ΣΤ.2  Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο Γ: (ΓxΕ)÷Α*:   € ……….. 

       Τιμή αναπροσαρμογής που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση (σημειώστε ανάλογα):     α) ΣΤ.1    β) ΣΤ.2 

Ζ. Έσοδα (εξαιρουμένης της χρηματοδότησης που καταβάλλεται από τις Π.Υ.): € ………… 

Η. Σύνολο (α) ποσού αναπροσαρμογής χρηματοδότησης και (β) εσόδων (ΣΤ+Ζ): € ………... 

Θ.1 Τελικό ποσό χρηματοδότησης όπου δεν ισχύει το Γ**: € ………… 

Θ.2 Τελικό ποσό χρηματοδότησης όπου ισχύει το Γ**, πριν από την επιβολή ορίου οροφής: € ………… 

Θ.3  Εκ νέου επιβολή ορίου οροφής, όπου απαιτείται: € ………… 

      Τελικό ποσό χρηματοδότησης που ισχύει (σημειώστε ανάλογα): α) Θ.1  β) Θ.2  γ. Θ.3 

Ι.  (ι) Αν Θ>Δ, τότε: Ποσό οφειλόμενης β’ δόσης προς τον αιτητή = (Θ-Δ):  

Ποσό που προστίθεται για κάλυψη υπερκεφαλικών δαπανών (5% του τελικού ποσού χρηματοδότησης): 

Σύνολο χρηματοδότησης (άθροισμα β΄ δόσης και υπερκεφαλικών δαπανών): 

(ιι) Αν Θ<Δ, τότε: Ποσό που οφείλει να επιστρέψει ο αιτητής = (Δ-Θ): 

€ ………… 

€ ………… 

€ ………… 

€ ………… 

* Αν κατά τον υπολογισμό της τιμής της αναπροσαρμογής προκύπτει ότι η τιμή του Ε>Α, τότε η τιμή του Ε αντικαθίσταται από την τιμή του Α.

** Εφόσον προκύπτει ότι η τιμή του Η>Ε, τότε το τελικό ποσό χρηματοδότησης θα είναι το ποσό που προκύπτει από Ε-Ζ. Όπου ισχύει ότι Η<Ε ή 

 Η=Ε, τότε το τελικό ποσό χρηματοδότησης παραμένει το ίδιο με το ΣΤ.1/ΣΤ.2. 

(α) Βεβαιώνεται η ορθότητα των πιο πάνω και συστήνεται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και εγκυκλίους του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, η διενέργεια εμβάσματος στο όνομα του αιτητή για ποσό € ............ (β’ δόση), 

   ή 

(β) Βεβαιώνεται η ορθότητα των πιο πάνω και ενημερώνεστε ότι θα ζητηθεί από τον αιτητή να επιστρέψει ποσό € …….…….. 

(γ)   Εγκρίνεται και εξουσιοδοτείται η πιο πάνω πληρωμή: 

 Ημερομηνία: ……………….   Υπογραφή Δ.Π.Υ.: …………………… 
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ΙΙ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΦΑΠΑΞ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ €1,000): 
 

 

Προς Λογιστήριο Πολιτιστικών Υπηρεσιών: 
 
Αρ. Φακ.: ……………………...… Αιτητής: …………………………………………….…………………………………………………….  

 

Σχέδιο: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τίτλος δραστηριότητας: ………………………..……..…………………………………………………………………………………….... 

Σημ. 1:   Προσκομίστηκε η απαιτούμενη τεκμηρίωση από τον αιτητή (βλ. κ. ………..….).  

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση, το 
τελικό ποσό της εγκριθείσας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Α. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών προϋπολογισμού: € ………… 

Β. Εγκριθείσα χρηματοδότηση: € ………… 

Γ. 

Δ.            

Τεκμηριωμένες (με παραστατικά) και/ή πιστοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες: 

Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης (BxΓ)÷Α*: 

€ ………… 

€ ………… 

Ε. Έσοδα (εξαιρουμένης της χρηματοδότησης που καταβάλλεται από τις Π.Υ.): € …………               

ΣΤ. Σύνολο ποσού αναπροσαρμογής χρηματοδότησης-εσόδων (Δ+Ε): € ……….... 

Ζ.                  Τελικό ποσό χρηματοδότησης**:     € ………... 

 Ποσό που προστίθεται για κάλυψη υπερκεφαλικών δαπανών (5%του τελικού ποσού χρηματοδότησης):  € ………... 

 Σύνολο χρηματοδότησης (άθροισμα τελικού ποσού χρηματοδότησης και υπερκεφαλικών δαπανών):   € ………... 

*Αν κατά τον υπολογισμό της τιμής της αναπροσαρμογής προκύπτει ότι η τιμή του Γ>Α, τότε η τιμή του Γ αντικαθίσταται από την τιμή του Α. 
 
** Εφόσον προκύπτει ότι η τιμή του ΣΤ>Γ, τότε το τελικό ποσό χρηματοδότησης θα είναι το ποσό που προκύπτει από Γ-Ε. Όπου ισχύει ότι ΣΤ<Γ ή 
 
   ΣΤ=Γ, τότε το τελικό ποσό χρηματοδότησης παραμένει το ίδιο με το Δ. 
 

(α) Βεβαιώνεται η ορθότητα των πιο πάνω και συστήνεται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και εγκυκλίους του Γενικού 
 
     Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, η διενέργεια εμβάσματος στο όνομα του αιτητή για ποσό € ............ 

  

Ημερομηνία: ................... Όνομα Λειτουργού: ................................................... Υπογραφή:............................................... 

(β)       Εγκρίνεται και εξουσιοδοτείται η πιο πάνω πληρωμή: 

 

           Ημερομηνία: ……………….    Υπογραφή Δ.Π.Υ.: …………………… 

 

 
 
 
 
 


