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 Έντ. Λ.Δ.Φ. – 2022 

     ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

1. Το παρόν έντυπο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο της
εφαρμογής από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του πιο πάνω Σχεδίου. Πληροφορίες αναφορικά
με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Σχεδίου (δικαιούχοι αιτητές, διαδικασία υποβολής αίτησης, προϋποθέσεις
και όροι που  πρέπει απαραίτητα να πληρούνται όπως επίσης και τα κριτήρια που ισχύουν για την αξιολόγηση
των αιτήσεων) υπάρχουν στο ίδιο το Σχέδιο το οποίο 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.

2. Αφού το παρόν έντυπο συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από τους φορείς-αιτητές, στη συνέχεια να εκτυπώνεται,
υπογράφεται, σφραγίζεται  και αφού σαρωθεί σε μορφή pdf, να αποστέλλεται, ανάλογα με τον τομέα κύριας
δραστηριοποίησής τους, σε μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Α. Φορείς που δραστηριοποιούνται στη Λογοτεχνία: literature@culture.gov.cy
Β. Φορείς που δραστηριοποιούνται στα Εικαστικά: visualarts@culture.gov.cy
Γ. Φορείς που δραστηριοποιούνται στη Μουσική: music@culture.gov.cy
Δ. Φορείς που δραστηριοποιούνται στον Χορό: dance@culture.gov.cy
Ε. Φορείς που δραστηριοποιούνται στο Θέατρο: theater@culture.gov.cy
ΣΤ. Φορείς που δραστηριοποιούνται στον Παραδοσιακό Πολιτισμό: culturalheritage@culture.gov.cy
Ζ. Φορείς που δραστηριοποιούνται στον Κινηματογράφο: cinema@culture.gov.cy

3. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (βλ. παρ. Γ.) πρέπει να επισυνάπτονται μαζί με το παρόν έντυπο ως σαρωμένα
έγγραφα σε μορφή pdf. Για εξοικονόμηση χώρου, η σάρωση να μην υπερβαίνει τα 300 dpi.

4. Τυχόν απορίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης μπορούν να αποστέλλονται γραπτώς στις πιο
πάνω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Δεν εξετάζονται αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ-ΑΙΤΗΤΗ

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

2.  Τύπος νομικής προσωπικότητας φορέα (σωματείο, ίδρυμα, μη κερδοσκοπική εταιρεία): ………………………… 

3.  Αρ. εγγραφής: ………………………… 4.  Αρ. εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. (αν ισχύει): ………………..…… 
5.  Αριθμός Μητρώου Εργοδότη που έχει ο φορέας στο σχετικό Μητρώο (αν ισχύει): ……………………………….. 

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

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

8.  Ιστοσελίδα: …………………………………………………………………… 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα αποτελείται από τους:

 Όνομα            Θέση 

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

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

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

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

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

10. Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα (σχέση με τον φορέα) του προσώπου που εξουσιοδοτήθηκε να υποβάλει την

αίτηση:

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

mailto:cinema@culture.gov.cy
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Β. ΠΡΟΦΙΛ ΑΙΤΗΤΗ 

1. Τομέας/είς ανάπτυξης κύριας και δευτερεύουσας δραστηριοποίησης:  

2. Έτος έναρξης δραστηριοποίησης: …………… 3. Αρ. εγγεγρ. ενεργών μελών (για σωματεία): ………………. 

4. Να δηλωθούν, με βάση τους τομείς δραστηριοποίησης του φορέα, οι στόχοι τους οποίους επιδιώκει να

πετύχει μέσα από τις δραστηριότητές του και να τεκμηριωθεί η συνάφεια του προφίλ του με τις απαιτήσεις

του Σχεδίου:

5. Να δηλωθεί η πολιτική και οι δραστηριότητες του φορέα σε σχέση με την ανάδειξη και προβολή της

πολιτιστικής δημιουργικότητας στην Κύπρo:
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6. Να δηλωθεί η πολιτική και οι δραστηριότητες του φορέα σε σχέση με τη διεθνή προβολή της κυπριακής

πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη πολιτιστικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού:

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 

1. Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του φορέα που υποβάλλει την αίτηση.

2. Αντίγραφο του καταστατικού του φορέα που υποβάλλει την αίτηση.

3. Αντίγραφο του ενοικιαστηρίου συμβολαίου για τον ενοικιαζόμενο χώρο για το 2022, και αντίγραφα των
νόμιμων παραστατικών που αφορούν στην καταβολή του ενοικίου.
4. Αντίγραφο του συμβολαίου που έχει συναφθεί για αγορά υπηρεσιών για το 2022 (απασχόληση
προσωπικού), αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών που αφορούν στην καταβολή μισθού.
5. Αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών που αφορούν στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για το 2022
(υδροδότηση, ηλεκτρισμός), εκδοθέντα στο όνομα του αιτητή.
6. Εξελεγμένοι (από εγκεκριμένο λογιστή) οικονομικοί λογαριασμοί του έτους για το οποίο υποβάλλεται η
αίτηση (δηλ. για το 2022).
7. Κατάλογος δραστηριοτήτων (με σύντομη περιγραφή τους) που έχουν διοργανωθεί από τον αιτητή κατά
τα προηγούμενα δύο έτη (δηλ. κατά το 2020 και 2021).

Όλα τα πιο πάνω έγγραφα απαραίτητα να επισυνάπτονται μαζί με την αίτηση, ως σαρωμένα 
έγγραφα σε μορφή pdf. 
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Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 
Κατηγορία δαπανών Τεκμηριωμένες (με νόμιμα παραστατικά) δαπάνες 

του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση  
α. Ενοίκιο γραφείου/οικήματος/χώρου € 
β. Απασχόληση προσωπικού (αγορά 
υπηρεσιών ενός ατόμου) 

€ 

γ. Υδροδότηση € 
δ. Ηλεκτρισμός € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Εγώ ο/η ……..……………………………………………………………….…….………………………………….(*), 

δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στο παρόν έντυπο ή που έχουν επισυναφθεί με αυτό είναι ορθές και
ελεγμένες από εμένα προσωπικά.

2. Γνωρίζω τις διαδικασίες και τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε σχέση με το Σχέδιο. Ιδιαίτερα, δηλώνω ότι
έχω γνώση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ισχύουν σε σχέση με τους δικαιούχους αιτητές, όπως
επίσης και των περιορισμών που ισχύουν σε σχέση με τη μίσθωση υποστατικού και την αγορά υπηρεσιών
(παρ. Β. και Δ. του Σχεδίου, αντίστοιχα).

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

(*)    Όνομα του εξουσιοδοτημένου από τον φορέα προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Έχει διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας και δέουσας τεκμηρίωσης των πληροφοριών που έχουν δοθεί από τον 
αιτητή και διαπιστώθηκε ότι: 

1. Έχουν/Δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα έγγραφα προς εξέταση της αίτησης και διαπιστώνεται ότι ο
αιτητής πληροί/δεν πληροί τις ισχύουσες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (παρ. Β. 1, 2 και 3 του Σχεδίου).

2. Ο αιτητής έχει προσκομίσει αντίγραφα συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών/ενοικίασης υποστατικού (όπου ισχύει)
που καλύπτουν την περίοδο για την οποία υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης των λειτουργικών του δαπανών.

3. Το σύνολο των τεκμηριωμένων με νόμιμα παραστατικά λειτουργικών δαπανών που αφορούν στο οικονομικό
έτος για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης (2022) ανέρχεται στις € ……… 

4. Το πλεόνασμα (εφόσον υπάρχει) που παρουσιάζεται στους εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς του
αιτητή για το 2022 ανέρχεται σε € ……… Ποσό το οποίο ανέρχεται σε € ……….  αφορά σε υποχρεώσεις που 
δεν έχουν ακόμη τύχει διευθέτησης (παρ. Ε. 2 του Σχεδίου). 

5. Με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου, στον αιτητή μπορεί να παραχωρηθεί ποσό μέχρι € ………, νοουμένου ότι 
εξασφαλιστεί η ελάχιστη προβλεπόμενη βαθμολογία. 

Η ορθότητα των πιο πάνω πληροφοριών έχει ελεγχθεί στις ……/……/…….. από τον/την: 

      Όνομα Λειτουργού         Θέση Υπογραφή 
………………………………….…………………………………... ………………………… …………………………………………………. 
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Ζ. ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
  

 

1. Κριτήρια αξιολόγησης  Βαθμολογία 
(0-100) 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
βαθμολογία 

α. Ανταπόκριση του προφίλ του φορέα 
στους στόχους του Σχεδίου 

 25%  

β. Ένταση/ποιότητα δραστηριοποίησης 
του φορέα κατά την τελευταία διετία  

 30%  

γ. Προαγωγή/προώθηση πολιτιστικής 
δημιουργίας από τον φορέα 

 30%  

δ. Στήριξη διεθνούς πολιτιστικής 
συνεργασίας/κινητικότητας από τον 
φορέα 

 15%  

  Σύνολο σταθμισμένης 
βαθμολογίας: 

 

 
  2. Σκεπτικό αξιολόγησης (με αναφορά στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης): 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
  3. Εισήγηση της επιτροπής και καθορισμός του ποσού χρηματοδότησης: 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
   4. Η αίτηση εξετάστηκε στις ….../….../....... από ειδική υπηρεσιακή επιτροπή, αποτελούμενη από τους: 

Όνομα Θέση Υπογραφή 
………………………………….…………………………………... ………………………… …………………………………………………. 

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

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

 

   5. Απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού:   
Εγκρίνεται η πιο πάνω εισήγηση της ειδικής επιτροπής για χρηματοδότηση/μη χρηματοδότηση των λειτουργικών 

δαπανών του φορέα για το έτος 2022 με ποσό € ......................  και εξουσιοδοτείται η παραχώρησή του. 

 
Υπογραφή:  …………………………………..……..                                Ημερομηνία:  ……………………………… 
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Η. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2022 
Αρ. Φακ.: ……………………  ΦΟΡΕΑΣ-ΑΙΤΗΤΗΣ: ………………………….………………………………………… 
 
Προς Λογιστήριο Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού: 
 
 (α) Παρακαλώ να διενεργηθεί έμβασμα στο όνομα του πιο πάνω φορέα για ποσό € ...................... , το οποίο έχει 

εγκριθεί για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών του δαπανών για το έτος 2022.  

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

  
(β) Εγκρίνεται και εξουσιοδοτείται η πιο πάνω πληρωμή: 
 
Ημερομηνία: …………………….  
 
Υπογραφή Δ/ντή Τ.Ν.Σ.Π.: …………………............................ 
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