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ΚΥΠΡΙΑ – Χορηγικό Πρόγραμμα Φεστιβάλ Τεχνών 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 

Α. ΑΙΤΗΤΗΣ 

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

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: …………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ Φ.Π.Α. ΦΟΡΕΑ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ):………………………………………………………………………...……… 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................................................................ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ): .........………………………………………….……………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ:..……………………………….…………………………………………………………………… 

ΑΔΤ.:………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ....................................................................................................................................... 

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Β. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΘΕΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ:…………………………………………………………………………………………………………………….……… 

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………..……………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ): ……………………………………………… 

Γ. ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ √ 

1. Προφίλ οργανισμού/φορέα και αντιπροσωπευτικά δείγματα 
προηγούμενου καλλιτεχνικού/δημιουργικού έργου των 
εκπροσώπων του ή προηγούμενων διοργανώσεων τους.  

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός Φεστιβάλ, ο οποίος περιλαμβάνει: 
παρουσίαση της ιδέας/concept (δηλ. το σκεπτικό), του πεδίου 
έρευνας, των καλλιτεχνικών στόχων, της μεθοδολογίας της 
δραστηριότητας, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, κλπ., καθώς 
επίσης το Σχέδιο Στρατηγικής Δράσης για ανάπτυξη οργανωτικής 
υποδομής, ανάπτυξη κοινού και διεύρυνση δικτύου (τοπικά και 
διεθνώς) του Φεστιβάλ. (Γίνεται δεκτό και προσχέδιο). 

3. Καλλιτεχνικός προγραμματισμός φεστιβάλ: αναλυτικό πρόγραμμα 
δράσεων του φεστιβάλ, βιογραφικά συμμετεχόντων/συντελεστών, 
ημερομηνίες, χώροι δράσης. (Γίνεται δεκτό μέχρι το 50% του 
προγράμματος επιβεβαιωμένο και το υπόλοιπο ως πρόθεση 
συνεργασίας). 
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Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΧΟΡΗΓΙΕΣ*  

(από άλλους Φορείς 
ή Κρατικά Σχέδια) 

€ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΧΟΡΗΓΙΑ 

(από το Πρόγραμμα 
ΚΥΠΡΙΑ)  

€ 

1. Δαπάνες συμμετοχής μελών του 
οργανισμού/φορέα σε συνέδρια, σεμινάρια, 
εργαστήρια, διαλέξεις ή δράσεις άλλων 
φεστιβάλ στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, με 
στόχο την ανάπτυξη οργανωτικής υποδομής: 
αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, διαμονή, 
διατροφή, τέλη συμμετοχής, δαπάνες 
παρουσιάσεων.   

2. Δαπάνες γραμματειακής στήριξης και 
λειτουργικών εξόδων γραφείου του 
Φεστιβάλ (ενοίκιο, λογαριασμοί κοινής 
ωφελείας, κ.τ.λ.).    

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας 
Φεστιβάλ.  

4. Ενοίκιο χώρων ή δαπάνες διαμόρφωσης 
χώρων (στην περίπτωση που το φεστιβάλ 
διοργανώνεται σε ιδιόκτητο χώρο του 
οργανισμού/φορέα). 

5. Συσκευασία και μεταφορά σκηνικών, έργων, 
μουσικών οργάνων και τεχνικού εξοπλισμού. 

6. Σκηνικά, κοστούμια. 
7. Εγκατάσταση/απεγκατάσταση εκθέσεων. 
8. Ασφάλιση έργων τέχνης, μουσικών οργάνων 

και εξοπλισμού. 
9. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για εξωτερικούς 

χώρους.  
10. Ασφάλεια χώρου. 
11. Τεχνική υποστήριξη (π.χ. ήχος, φωτισμός, 

οπτικογράφηση, ενοικίαση εξοπλισμού, 
χόρδισμα πιάνου). 

4. Αναλυτικός προϋπολογισμός (βλ. πίνακα στην επόμενη παράγραφο 
Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ). 

5. Οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αδειών όπου είναι απαραίτητο.  

6. Αντίγραφο καταστατικού του φορέα-διοργανωτή (για φορείς που 
είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου).  

7. Άλλες χορηγίες για τις συγκεκριμένες δράσεις. 
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12. Αμοιβές καλλιτεχνικών συντελεστών 
(καλλιτεχνών, επιμελητών, 
εμπειρογνωμόνων, εισηγητών). 

13. Αεροπορικά εισιτήρια προσκεκλημένων 
καλλιτεχνών/επιμελητών/εισηγητών, 
διαμονή και επίδομα συντήρησης. 

14. Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος 
(εξοπλισμός, εκτυπωτικά, αναλώσιμα). 

15. Δαπάνες προβολής (σχεδιασμός οπτικής 
εικόνας και διαφημιστικού υλικού, εκτύπωση 
εντύπων, διαφήμιση σε ΜΜΕ και ΜΚΔ). 

16. Ταμείο, ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων 
(φυσική ή ηλεκτρονική). 

17. Δικαιώματα χρήσης έργων/πνευματικά 
δικαιώματα.  

18. Φόρος θεάματος. 
19. Οικονομικός απολογισμός από εγκεκριμένο 

λογιστή (μέχρι 350 ευρώ). 
20. Δαπάνες εγγραφής νομικού προσώπου για το 

έτος για το οποίο γίνεται η αίτηση (για νέους 
φορείς/οργανισμούς).  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

* Στις εξασφαλισθείσες χορηγίες από άλλους Φορείς ή Κρατικά Σχέδια να συμπεριληφθούν και
τυχόν χορηγίες, για τις οποίες έχει γίνει αίτηση αλλά η έγκριση ή καταβολή τους εκκρεμεί.

Το Έντυπο Υποβολής  Αίτησης, μαζί με τα επισυναπτόμενα θα πρέπει να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά σε μορφή PDF στο cypria@culture.gov.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 
Μαρτίου 2023.  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ-ΑΙΤΗΤΗ 

1. Οι πληροφορίες που έχουν υποβληθεί και επισυναφθεί στο παρόν έντυπο είναι αληθείς.
2. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια του Προγράμματος που ισχύουν σε σχέση με την εξέταση
της αίτησης, καθώς επίσης και οι όροι που ισχύουν σε σχέση με την εκταμίευση της
χρηματοδότησης είναι γνωστές στον αιτητή και γίνονται αποδεκτές από τον ίδιο.
3. Στο έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό και υλικό προβολής του Φεστιβάλ θα
αναγνωρίζεται η χρηματοδότηση που τυχόν θα δοθεί από το Υφυπουργείο για τη
διοργάνωσή του.

……………………………………………..        ………………………………………  …………………………………. 
Όνομα         Υπογραφή    Ημερομηνία 


	ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑ 14_12_22 (FILLABLE) 12
	ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑ 14_12_22 (FILLABLE) 13
	ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑ 14_12_22 (FILLABLE) 14

	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 
	fill_4_4: 
	fill_5_4: 
	fill_6_4: 
	fill_7_4: 
	fill_8_4: 
	fill_9_4: 
	fill_10_4: 
	fill_11_4: 
	fill_12_4: 
	fill_13_4: 
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	fill_1_5: 
	fill_2_5: 
	fill_3_5: 
	fill_4_5: 
	fill_5_5: 
	fill_6_5: 
	fill_7_5: 
	fill_8_5: 
	fill_9_5: 
	fill_10_5: 
	fill_11_5: 
	fill_12_5: 
	fill_13_5: 
	fill_14_5: 
	fill_15_4: 
	fill_16_4: 
	fill_17_3: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Text32: 
	Text33: 
	fill_2_6: 
	fill_3_6: 
	fill_4_6: 
	fill_5_6: 
	fill_6_6: 
	fill_7_6: 
	fill_8_6: 
	fill_9_6: 
	fill_10_6: 
	fill_11_6: 
	fill_12_6: 
	fill_1_6: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 


