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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2023 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δηλώστε σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες εμπίπτει η πρόταση (επιλέξτε μόνο μία κατηγορία) 

 

1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ   

2. ΘΕΑΤΡΟ    

3. ΧΟΡΟΣ   

4. ΓΡΑΜΜΑΤΑ   

5. ΜΟΥΣΙΚΗ    

6. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ   

7. ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ   

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

A. Φορείς ή Φυσικά Πρόσωπα  

ΟΝΟΜΑ: ..........................………………..................................................................……………….. 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ: ….....................................................................…… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................………………............................................................……... 

Τ.Τ......................             Πόλη / Κοινότητα: .............................…...………………………………… 

Αρ. Τηλ.: ..........................................    Αρ. Φαξ: .................................................................................. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ........................……………….......................................................... 

Ιστοσελίδα(website): ........................………………..................................................................……… 

Αρ. Εγγραφής: ........................………………..................................................................…………….. 

Αρ. Ταυτότητας: ……………………………………………………………………………………… 
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ή 

B. Κοινότητα  

ΟΝΟΜΑ…….………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...........................................……………….........................................................….…. 

Τ.Τ......................             Πόλη / Κοινότητα:.............................…...……………………………….… 

Αρ. Τηλ.: .....................................    Αρ. Φαξ: .............................………………………………….…. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ..…………………………………………………………….….…. 

Ιστοσελίδα (website):  ……………..........................................…….............................................…… 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

1.    Αναλυτικά στοιχεία της πρότασης 

1.1     Το σκεπτικό της δράσης (έως 500 λέξεις). Στο σημείο αυτό πρέπει να δηλώνονται οι στόχοι, 

η διάρκεια, η πρωτοτυπία, οι χώροι και οι συντελεστές της πρότασης.  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2     Συνάρτηση της πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος, ελκυστικότητα της 

πρότασης ως προς το ενδιαφέρον του κοινού και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του θεσμού του 

Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης: 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

1.3   Προφίλ του αιτητή / καλλιτεχνικού σχήματος και βασικών συντελεστών της δραστηριότητας. 

Καλλιτεχνικό επίπεδο σχήματος, συμμετοχές σημαντικών συντελεστών και καλλιτεχνών διεθνούς 

εμβέλειας (τα αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία για την επαγγελματική σταδιοδρομία των συντελεστών 

με τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία να υποβληθούν ως επισυναπτόμενα έγγραφα): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

1.4   Αριθμός (αριθμητικά και ολογράφως) και ονόματα συντελεστών: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

  1.5 Προτεινόμενες ημερομηνίες παρουσίασης της δραστηριότητας στις αντίστοιχες κοινότητες. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

1.6 Συνεργάτες / Συνδιοργανωτές: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ)  

1. Καλυπτική Επιστολή Αιτητή  

2. Επιστολές Κοινοταρχών  

3. Βιογραφικά σημειώματα δημιουργικών συντελεστών  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Αναλυτικός Προϋπολογισμός Δραστηριότητας 

Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των €20.000. Οι αναγκαίες πιστώσεις θα 

διατεθούν από τη σχετική πρόνοια του Άρθρου 04352.3 - υποδ. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης.  

 

Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ Να δηλωθούν μόνο οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για την κατηγορία, για την οποία υποβάλλεται η πρόταση. 

1. Δημιουργικοί συντελεστές, 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 

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

Επιμέρους 

σύνολο 

    

  € 

  € 

  € € 

3. Επίδομα συντήρησης για συντελεστές μη διαμένοντες στην Κύπρο (διαμονή/διατροφή/διακίνηση) 

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

  €100    € 

4. Ενοίκιο τεχνικού εξοπλισμού/άλλου υλικού    € 
5. Σκηνικά (φροντιστήριο)    € 
6. Κοστούμια (φροντιστήριο)    € 

7. Εγκαταστάσεις/απεγκαταστάσεις εκθέσεων     € 
8. Συσκευασία, μεταφορά και ασφάλιση έργων τέχνης/εξοπλισμού    € 
9. Υλοποίηση τεχνικού μέρους δραστηριότητας 

9.1 Ηχοληψία € 9.4 Βιντεοπροβολή €   Επιμέρους 

σύνολο 9.2 Φωτισμός €     

9.3 Μεταφορικά €        € 

10. Πνευματικά δικαιώματα/δικαιώματα χρήσης έργων    € 

11. Έκδοση καταλόγου ή ειδικού εντύπου για εικαστική δραστηριότητα (μέχρι €1.500)    € 

12. Αγορά υλικού για εργαστήρια και εκτυπωτικά    € 

13. Δαπάνες Ασφάλισης (όπου αυτό απαιτείται)    € 

14. Οικονομικός απολογισμός δραστηριότητας από εγκεκριμένο ελεγκτή (μέχρι €350)    € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    € 

 

2. Συνολικό κόστος δραστηριότητας 

€………………………… (………………………χιλιάδες και ……….………………ευρώ) 

 

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

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΄Οσες προτάσεις δεν είναι κατάλληλα τεκμηριωμένες ΔΕΝ θα εξετάζονται. 
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ΜΕΡΟΣ IV: ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (Για υπηρεσιακή χρήση μόνο) 
 

Ι. Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριότητας 
Βαθμός   

(0-100) 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 

βαθμολογία 

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

σκεπτικό 
……… 30% ……… 

2. Συνάρτηση επιδιωκόμενου στόχου δραστηριότητας με τους ειδικούς στόχους 

του Προγράμματος 
……… 30% ……… 

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

4. Αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας, οργάνωσης και προγραμματισμού 

 
.…….. 15% ……… 

5. Ρεαλιστικότητα οικονομικού προγραμματισμού και οργάνωσης δαπανών  …….. 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: € ……….. 

 

Προτεινόμενη χρηματοδότηση: 

 

€……………….. 

 

 

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 θέση που κατέλαβε στην ανταγωνιστική σειρά κατάταξης, η επιτροπή εισηγείται/δεν εισηγείται τη χρηματοδότηση 

της δραστηριότητας με ποσό που θα ανέρχεται μέχρι €……….  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 υπηρεσιακή 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 η παραχώρηση της α΄ δόσης.  

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

 

Για τη χρηματοδότηση να διατεθούν 

πιστώσεις από το Άρθρο: 
 

…….…………………………………... 
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ΜΕΡΟΣ V: ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Για υπηρεσιακή χρήση μόνο) 
 

Προς Λογιστήριο Πολιτιστικών Υπηρεσιών: 

 

 

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

 

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

 

 

Σημ. 1: Παρακαλώ να διενεργηθεί έμβασμα στο όνομα του αιτητή για ποσό € .............. (α΄δόση), το οποίο αποτελεί το 80% 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. Ποσό χρηματοδότησης που ήδη παραχωρήθηκε (α’ δόση): € ………… 

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

Ε. Τελικό ποσό χρηματοδότησης: €…………. 

Θ. Ποσό οφειλόμενης β’ δόσης προς τον αιτητή = (Η-Γ):  € ………… 

 

(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 € …….…….. 

 

Ημερομηνία: ....................           

 

Όνομα Λειτουργού: ................................................... 

 

Υπογραφή: ………………...…….……….. 

 

(γ)      Εγκρίνεται και εξουσιοδοτείται η πιο πάνω πληρωμή 

 

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

 

 


