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ΣΧΕΔΙΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 
Α. Ονομασία Σχεδίου: 
Ενίσχυση Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς 
Δικτύωσης. 
 
Β. Πλαίσιο (γενικός σκοπός): 
Το Σχέδιο αποτελεί εξειδικευμένο και ειδικά διαμορφωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την 
οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών φορέων, που αποσκοπεί:  
 

1. Στην ικανοποίηση της ανάγκης για την ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας 
και προβολής που να τους καθιστούν ικανούς να ανταποκρίνονται, σε επίπεδο επικοινωνιακής 
τακτικής και πρακτικής, στις απαιτήσεις για βελτιωμένη, αποδοτική και αναβαθμισμένη τοπική 
και διεθνή δράση και παρουσία τους. 

 

2. Στην ικανοποίηση της ανάγκης για περαιτέρω εμβάθυνση και διατήρηση, σε υψηλά επίπεδα 
πυκνότητας, της δικτύωσης και συνεργασίας τους με σημαντικούς πανευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς δημιουργών (ομοσπονδίες/δίκτυα οργανώσεων συγγραφέων, μουσικών, 
εικαστικών καλλιτεχνών, χορευτών, σκηνοθετών, ηθοποιών, φωτογράφων) οι οποίοι 
εκπροσωπούν κοινά συμφέροντα και προωθούν κοινές επιδιώξεις με τους ίδιους και, γενικά, 
της διατήρησης διαύλων επικοινωνίας, επαφών και διεξαγωγής γόνιμων πολιτιστικών 
ανταλλαγών με αυτούς. 

 
Γ. Ειδικοί στόχοι: 
Οι ειδικοί στόχοι του Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι:  
 

1.  Η κάλυψη ουσιώδους μέρους των δαπανών πολιτιστικών φορέων που προκύπτουν σε σχέση 
με τη δημιουργία και λειτουργία της δικής τους επίσημης ιστοσελίδας για σκοπούς επικοινωνίας 
και επαφής τους με το κοινό (προβολή και προώθηση του έργου και των δραστηριοτήτων τους 
και ενημέρωση του κοινού για αυτές μέσω ιστοσελίδας). 

 

2.  Η κάλυψη ουσιώδους μέρους των δαπανών πολιτιστικών φορέων που προκύπτουν σε σχέση 
με τη δικτύωση και συμμετοχή τους σε σημαντικούς πανευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς 
με τους οποίους έχουν κοινές επιδιώξεις και διατηρούν τακτικές επαφές (ομοσπονδίες/δίκτυα 
συνεργαζόμενων φορέων του εξωτερικού) και την εκπροσώπησή τους σε 
συνέδρια/συμπόσια/ετήσιες συνελεύσεις που διοργανώνονται από αυτούς.   

 
Δ. Δικαιούχοι: 
Φορείς που διαθέτουν σωρευτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά πληρούν τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητάς τους στους δικαιούχους του παρόντος Σχεδίου: 
 
1. Είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που είναι συγκροτημένοι ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού  
δικαίου με καταστατική επιδίωξη την προβολή, προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού και  έχουν 
την έδρα τους στην Κύπρο. 
 
2. Δραστηριοποιούνται ενεργά στον χώρο του πολιτισμού κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστον 
χρόνια. 
  
3. Έχουν τουλάχιστον 30 ενεργά μέλη (ισχύει μόνο για τα σωματεία). 
 
4. Εκφράζουν και εκπροσωπούν, σε παγκύπριο επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις 
συγκεκριμένων ομάδων πολιτιστικών δημιουργών. 
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Ε. Περίοδος εφαρμογής: 
Το Σχέδιο εφαρμόζεται κατά τη χρονική περίοδο 2019-2023. 
 
ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες, ένταση και ανώτατα όρια χρηματοδότησης:  
Η χρηματοδότηση  πολιτιστικών φορέων για κάλυψη δαπανών που καλύπτονται από το παρόν 
Σχέδιο θα γίνεται με βάση τα όσα προνοούνται στον πίνακα που ακολουθεί: 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

 
Ζ. Χρόνος υποβολής αίτησης: 
1. Αιτήσεις για τη χρηματοδότηση των αναγκών που καλύπτονται από το παρόν Σχέδιο πρέπει να 
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς εντός του πρώτου τριμήνου του έτους κατά το 
οποίο αυτές θα προκύψουν. 
 
2. Αιτήσεις που αφορούν αναδρομικές δαπάνες (δηλ. δαπάνες που έγιναν σε προηγούμενα έτη) 
δεν θα εξετάζονται. 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

 

 Σχεδιασμός και λειτουργία 

επίσημης ιστοσελίδας φορέα 

1. Ετήσια συνδρομή μέλους 
σε ευρωπαϊκό ή άλλο 

διεθνές σώμα 
 

2. Εκπροσώπηση στις 
εργασίες ευρωπαϊκού ή 

άλλου διεθνούς σώματος 
στο οποίο συμμετέχει ο 

κυπριακός φορέας
Εφάπαξ κάλυψη (μερική ή 
συνολική) κόστους για: 
 
α) Σχεδιασμό (ανάπτυξη) 
επίσημης ιστοσελίδας: ποσό 
μέχρι €700 (έναντι νόμιμου 
παραστατικού που να 
τεκμηριώνει τη διενέργεια 
ισόποσης ή μεγαλύτερης 
δαπάνης). Δεν καλύπτονται 
τυχόν δαπάνες που αφορούν 
στην αναβάθμιση (upgrade) 
της ιστοσελίδας. 
 
β) Ετήσιο κόστος λειτουργίας 
ιστοσελίδας φορέα: 
(i) για φιλοξενία (hosting),   
(ii) για δικαίωμα χρήσης τομέα 
(domain),  
(iii) για συντήρηση υποδομής  
(update of Content 
Management System) της 
επίσημης ιστοσελίδας:  
Μέχρι €300 ετησίως (έναντι 
νόμιμων  παραστατικών που 
να  τεκμηριώνουν τη διενέργεια  
ισόποσης ή μεγαλύτερης 
δαπάνης).  

α) Για συνδρομή που 
ανέρχεται μέχρι €1000: 
πλήρης κάλυψη 
 
β) Για συνδρομή που είναι 
πάνω από €1000 και μέχρι 
€2000: κάλυψη σε ποσοστό 
75% 

α) Για δαπάνη που αφορά 
στην αγορά ενός 
αεροπορικού εισιτηρίου 
(οικονομική θέση) αξίας 
μέχρι €1000: πλήρης 
κάλυψη (έναντι νόμιμου 
παραστατικού που να 
τεκμηριώνει τη δαπάνη που 
διενεργήθηκε) 
 
β) Για δαπάνη μέχρι €500 
που αφορά στο τέλος 
εγγραφής για ένα άτομο: 
πλήρης κάλυψη (έναντι 
νόμιμου παραστατικού που 
να τεκμηριώνει τη δαπάνη 
που διενεργήθηκε) 
 
γ) Για δαπάνες συντήρησης 
(διαμονή, διακίνηση και 
διατροφή): ημερήσιο 
επίδομα €100, μέχρι 3 
ημέρες (έναντι νόμιμου 
παραστατικού που να 
τεκμηριώνει τη δαπάνη για 
διαμονή) 
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Η. Έντυπο υποβολής αίτησης: 
Για αιτήσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση από το παρόν Σχέδιο, οι ενδιαφερόμενο φορείς 
πρέπει να συμπληρώνουν το σχετικό ειδικό Έντυπο Υποβολής Αίτησης (Έντ. ΠΟΛ. 3). Αιτήσεις 
που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.  
 
Θ. Έγκριση αίτησης, εκταμίευση εγκριθείσας χρηματοδότησης:  
1. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες εξετάζουν την υποβαλλόμενη αίτηση και γνωστοποιούν στον φορέα-
αιτητή, εφόσον κρίνουν ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, την απόφαση να 
χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες του που γίνονται για κάλυψη των αναγκών του σε θέματα 
προβολής/επικοινωνίας και διεθνούς δικτύωσης/εκπροσώπησης. 
 
2. Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης θα γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο φορέα οι 
λόγοι απόρριψής της.    
 
3. Η εκταμίευση της εγκριθείσας χρηματοδότησης προς τον αιτητή θα προωθείται ευθύς μετά την 
προσκόμιση από τον ίδιο των νόμιμων παραστατικών που τεκμηριώνουν τις δαπάνες του. Η 
εκταμίευση θα γίνεται πάντοτε στο όνομα του φορέα-αιτητή. 
 
4. Για τις περιπτώσεις στις οποίες η αιτηθείσα χρηματοδότηση αφορά στη  
συμμετοχή/εκπροσώπηση του φορέα στις εργασίες πανευρωπαϊκού ή άλλου διεθνούς 
οργανισμού, προϋπόθεση για την εκταμίευση της εγκριθείσας χρηματοδότησης αποτελεί η 
υποβολή, μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, της έκθεσης αποτελεσμάτων συμμετοχής (αξιολόγηση, 
συμπεράσματα). 
 
Ι. Πηγές χρηματοδότησης: 
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τις ειδικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που θα εγκρίνονται εκάστοτε για την 
εφαρμογή του. 
 
ΙΑ. Αξιολόγηση: 
Πριν τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του και με την προοπτική της εκ νέου ανανέωσής του, το 
παρόν Σχέδιο θα τύχει αξιολόγησης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η εφαρμογή του συνέβαλε 
στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί ή κατά πόσο τούτο χρήζει αλλαγών και 
τροποποιήσεων που θα επιφέρουν τη βελτίωσή του.  
 
ΙΒ. Επιφυλάξεις: 
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να επιφέρουν και πριν τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου τροποποιήσεις και αλλαγές σε σχέση με το πλαίσιο και τους 
όρους που διέπουν την εφαρμογή του, οι οποίες θα έχουν άμεση ισχύ. Περαιτέρω, διατηρούν το 
δικαίωμα να αναστείλουν ή να τερματίσουν την εφαρμογή του, οποτεδήποτε τούτο ήθελε κριθεί 
επιβεβλημένο. 
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