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Έλη. ΠΟΛ.1 
 
 
 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
 

ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 27, 2007 ΣΡΟΒΟΛΟ 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΟΛΗΣΗΜΟ” (2015-2020) 
 

ΓΔΝΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ (2017) 

 

Σν παξόλ έληππν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ 
ζηε ρξεκαηνδόηεζε πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ από αληαγωληζηηθά Σρέδηα πνπ εθαξκόδνπλ νη Πνιηηηζηηθέο 
Τπεξεζίεο, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν “ΠΟΛΗΣΗΜΟ” (2015-2020). ην Πξόγξακκα απηό 
εληάζζνληαη ηα ππνπξνγξάκκαηα “ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ”, “ΜΟΤΗΚΖ”, “ΥΟΡΟ”, “ΔΗΚΑΣΗΚΑ”, “ΛΑΪΚΟ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟ”, “ΘΔΑΣΡΟ” θαη “ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ”, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηα 
ρέδηα πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ (βι. πεδίν Α. ΠΛΑΗΗΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΖ). Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 
ην πεξηερόκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηώλ ρεδίσλ, ηνπο δηθαηνύρνπο αηηεηέο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνύληαη όπσο 
επίζεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ππάξρνπλ ζηα ίδηα ηα ρέδηα θαζώο 
επίζεο θαη ζην έγγξαθν κε ηίηιν Πξόγξακκα “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” (2015-2020), πνπ είλαη, όπσο θαη ην παξόλ 
έληππν, δηαζέζηκν ηόζν ζε εθηππσκέλε (από ηα γξαθεία ησλ Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ) όζν θαη ζε ειεθηξνληθή 
(www.moec.gov.cy /politistikes_ypiresies/programmata.html) κνξθή θαη ην νπνίν αλακέλεηαη όηη όινη νη 
ελδηαθεξόκελνη ζα ζπκβνπιεύνληαη πξνηνύ ππνβάινπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα. 
Γελ εμεηάδνληαη αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξεηο ή δελ ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 

 

Α.  ΠΛΑΗΗΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΖ 
 

Γειώζηε ζε πνην από ηα αθόινπζα Τπνπξνγξάκκαηα/ρέδηα εκπίπηεη ε αίηεζε (κόλν έλα ρέδην*): 
1.  Τ/Πξ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ρέδην αξ.1: Σηήξημε Λνγνηερληθώλ Δξαζηεξηνηήηωλ …………………………...…. 

2.  Τ/Πξ. ΔΗΚΑΣΗΚΑ, ρέδην αξ. 2: Σηήξημε Εηθαζηηθήο Δξαζηεξηόηεηαο θαη Αλάπηπμεο ………………….… 

3.  Τ/Πξ. ΜΟΤΗΚΖ, ρέδην αξ.3: Σηήξημε Δξαζηεξηνηήηωλ γηα Αλάπηπμε ηεο Μνπζηθήο ……………………. 

4.  Τ/Πξ. ΥΟΡΟ, ρέδην αξ. 4: Σηήξημε Δξαζηεξηνηήηωλ ζηνλ Τνκέα ηνπ Χνξνύ…………………….………. 

5.  Τ/Πξ. ΘΔΑΣΡΟ, ρέδην αξ.5: Σηήξημε Θεαηξηθήο Δεκηνπξγίαο θαη Αλάπηπμεο …….………………………. 

6.  Τ/Πξ. ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ρέδην αξ.6: Σηήξημε Δξαζηεξηνηήηωλ Παξαδνζηαθνύ Πνιηηηζκνύ ……… 

7.  Τ/Πξ. ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ρέδην αξ.7: Σηήξημε Δξαζηεξηνηήηωλ ζηνλ Τνκέα ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ … 

* Θα εμεηάδνληαη θαη αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ δξαζηεξηόηεηεο δηαζεκαηηθνύ ραξαθηήξα, λννπκέλνπ όηη ζα ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα 
ελόο ζπγθεθξηκέλνπ Σρεδίνπ. 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

B.  ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ 

 

Ι. Φορέας* (λνκηθό πξόζωπν ηδηωηηθνύ δηθαίνπ)/Ομάδα φσσικών προσώπων** 
 

1.  Ολνκαζία: …………………………………………………………………………………………………………..………. 

2.  Αξ. εγγξαθήο: …………………………………3.  Αξ. εγγξαθήο Φ.Π.Α. (αλ ππάξρεη): ………………..….....…. 

4.  Ολνκαηεπώλπκν εθπξνζώπνπ/επηθεθαιήο: ……………………………………… 5.  Αξ. ηαπηόηεηαο: …...........… 

6.  Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: …………………….………..…………………………………………………….………….. 

7.  Σειέθσλν: ………..……..……....  Φαμ: ………….…………….  E-mail: ………………………………….….……….. 

(*)   Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη από θνξέα: λα ζπκπιεξώλνληαη όια ηα πεδία [1, 2, 3, 4 (εθπξόζωπνο), 5, 6  θαη 7].  
(**) Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη από νκάδα θπζηθώλ πξνζώπωλ: λα ζπκπιεξώλνληαη κόλν ηα πεδία 1 (αλ ππάξρεη), 4 (επηθεθαιήο), 5, 6 θαη 7  
 

ΙΙ. Φσσικό πρόσωπο 

1. Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………………….  2. Αξ. ηαπηόηεηαο: ……………………..……. 

3. Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: ………………………………………………..…………………………………....….……… 

4.  Σειέθσλν: …………..………….…  Φαμ: ……………….…….…  E-mail: ………………………….…………………. 
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Γ. ΠΡΟΦΗΛ ΑΗΣΖΣΖ 
 

Όινη νη αηηεηέο (θνξείο, νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ, θπζηθά πξόζσπα) νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ελεκεξσηηθό 
πιηθό πνπ αθνξά ζε πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο (δείγκαηα πξνεγνύκελεο δνπιεηάο, θξηηηθέο θνθ) είηε ζε 
έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζε CD) ή κε παξαπνκπή ζε ζύλδεζκν ζην δηαδίθηπν. 

 

Η. Ο ΑΗΣΖΣΖ ΔΗΝΑΗ ΦΟΡΔΑ. (Φνξείο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα πξώηε θνξά νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ 
αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο). 
 

 α) Σνκέαο/είο αλάπηπμεο θύξηαο θαη δεπηεξεύνπζαο δξαζηεξηνπνίεζεο: …………………………………………… 

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

 β) Έηνο έλαξμεο δξαζηεξηνπνίεζεο: …………………….. γ) Αξ. εγγεγξ. ελεξγώλ κειώλ: ……………………..… 

 δ) Βξαρππξόζεζκνη θαη καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη: …………………………………………………………………...… 

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

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

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

ε) Να αλαθεξζνύλ νη 3 ζεκαληηθόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θνξέα ησλ ηειεπηαίσλ 2 ρξόλσλ: ……………….… 

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

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

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

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

ζη) Γίθηπν ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ (αλ ππάξρεη): ……………………………………………………………………. 

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

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

 

ΗΗ. Ο ΑΗΣΖΣΖ ΔΗΝΑΗ ΟΜΑΓΑ ΦΤΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ.  
 

 α) Ολνκαζία νκάδαο (αλ ππάξρεη): …………………………………………………………………………………... 

 β) Σα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ απνηεινύλ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη εμνπζηνδνηνύλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ην πξόζσπν ην νπνίν ππνγξάθεη ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ζην παξόλ έληππν (βι. Ε. πην θάησ) λα 
είλαη ν επηθεθαιήο ηεο νκάδαο. (Γηα ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο μερωξηζηά λα επηζπλάπηεηαη ζύληνκν 
βηνγξαθηθό/εξγνγξαθηθό ζεκείωκα, ηνπ νπνίνπ ε έθηαζε λα κελ ππεξβαίλεη ηε κηα δαθηπινγξαθεκέλε 
ζειίδα). 

 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν 
Σνκέαο 

δεκηνπξγηθήο 
ελαζρόιεζεο 

Αξ. Σαπη. Σειέθωλν Τπνγξαθή 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 γ) Καιιηηερληθνί ζηόρνη θαη βαζηθέο δεκηνπξγηθέο επηδηώμεηο ηεο νκάδαο: …………………………………….... 

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

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

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

 δ) Να αλαθεξζνύλ (αλ ππάξρνπλ) νη 3 ζεκαληηθόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο ησλ ηειεπηαίσλ 2 ρξόλσλ:  

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

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

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΗΗΗ. Ο ΑΗΣΖΣΖ ΔΗΝΑΗ ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ. 

      Απαξαίηεηα λα επηζπλάπηεηαη ζύληνκν βηνγξαθηθό/εξγνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ αηηεηή ην νπνίν λα κελ 

ππεξβαίλεη ηε κηα δαθηπινγξαθεκέλε ζειίδα. 

 

Γ. Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Η. ΦΟΡΔΑ/ΟΜΑΓΑ ΦΤΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ. 

 

α) Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: ………………………………………………………………………………………………. 

β) Σόπνο (ρώξνο/νη) πινπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο: ……………………………………..…………….……………… 

γ) Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο: ………………………………………………………………………………………. 

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

δ) πλδηνξγαλσηήο/έο (αλ ππάξρνπλ): ……………………………………...………………..……………………….. 

ε) Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: …………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ζη) Γεκηνπξγηθό ζθεπηηθό: …………………..………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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δ) ηόρνο/νη δξαζηεξηόηεηαο θαη ζπλάξηεζή ηνπο κε ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηνπ ρεδίνπ: ……………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ε) Σν δεκηνπξγηθό κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα πινπνηήζνπλ νη:  
 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
 

ζ) Μεζνδνινγία πινπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο, εξγαιεία πξνβνιήο/πξνώζεζεο: ……….………………….…… 

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

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

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

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

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

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

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

ΗΗ. ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ:  

α) Σίηινο/ζπλνπηηθή πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: ……………………………………………………………….…… 

β) Σόπνο, ρξόλνο θαη δηάξθεηα δξαζηεξηόηεηαο: …………………….…………………………………..…………… 

γ) Φνξέαο πνπ ηελ δηνξγαλώλεη: ……………………………………………………………………………………….. 

δ) πλνιηθόο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: ………………………………………………………………………………… 

ε) Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: …………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

δ) Γεκηνπξγηθό ζθεπηηθό θαη ζηόρνο δξαζηεξηόηεηαο: ……………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δ. ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΗΣΖΖ (ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ) 
 

 

1. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο ηνπ θνξέα (απαξαίηεηα λα επηζπλάπηεηαη) ………………………….. 

 

2. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ θνξέα (κόλν όηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα πξώηε θνξά) …………..…. 

 

3. Δλεκεξσηηθό πιηθό (πεξηιακβαλνκέλνπ νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ) γηα πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

    ηνπ αηηεηή (θνξέαο/νκάδα θπζηθώλ πξνζώπσλ/θπζηθό πξόζσπν), κε παξαπνκπή ζε ζύλδεζκν 

    ζην δηαδίθηπν (αλ ππάξρεη) ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ αλαξηεκέλα δείγκαηα πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο  

    ηνπ αηηεηή, θξηηηθέο θιπ …………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Βηνγξαθηθά/εξγνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ δεκηνπξγηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ ζπληειεζηώλ  

   (αηηήζεηο θνξέσλ/νκάδσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ) ………………………………………………………………… 

 

5. Βηνγξαθηθό/εξγνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ αηηεηή (αηηήζεηο θπζηθώλ πξνζώπσλ) ……………………………. 

 

6. Έληππν (θείκελα, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο) θαη/ή νπηηθναθνπζηηθό πιηθό γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη θαιύηεξε  

    δπλαηή παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ ζπληειεζηώλ ……………………………………………… 

 

7.  Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δξαζηεξηόηεηα - ηζρύεη όπνπ νη αηηεηέο (θνξείο, νκάδεο θπζηθώλ 

     πξνζώπσλ, θπζηθά πξόζσπα) θαινύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηνξγαλώλνληαη  

     ζην εμσηεξηθό ……………………………………………………………………………………………………… 
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Σ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

Η. ΓΑΠΑΝΔ Αλάινγα κε ηνλ αηηεηή (θνξέαο, νκάδα θπζηθώλ πξνζώπσλ ή θπζηθό πξόζσπν), λα δεισζνύλ κόλν    
νη δαπάλεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρέδην γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

1. Γεκηνπξγηθνί ζπληειεζηέο, πνζά ακνηβήο (αλ ππάξρνπλ) 

1.1 € 1.5 € 
Δπηκέξνπο 

ζύλνιν 
1.2 € 1.6 € 

1.3 € 1.7 € 

1.4 € 1.8 €    € 

2. Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 

Γηαδξνκή(έο) (α) Αξ. αηόκσλ (β) Πνζό (€) Δπηκέξνπο 
ζύλνιν      € 

     €    € 

3. Δπίδνκα ζπληήξεζεο (δηακνλή/δηαηξνθή/δηαθίλεζε) 

3.1 Γηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθό  

(α) Αξ. αηόκσλ (β) Αξ. εκεξώλ (γ) Ζκεξήζην πνζό Δπηκ. ζύλνιν  

  €100    € 

3.2 Γηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κύπξν 

(α) Αξ. αηόκσλ (β) Αξ. εκεξώλ (γ)  Ζκεξήζην πνζό Δπηκ. ζύλνιν  

  €100    € 

4. Σέινο εγγξαθήο/ζπκκεηνρήο ζηε δξαζηεξηόηεηα  

(α) Αξ. αηόκσλ       (β) Πνζό Δπηκ. ζύλνιν 

                         €    € 

5. Γαπάλεο πξνβνιήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

5.1 ρεδηαζκόο θαη εθηύπσζε πξνγξάκκαηνο/πξόζθιεζεο    € 
5.2 Γηαθήκηζε (Μ.Μ.Δ.)    € 
6. Δλνίθην ρώξνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο    € 
7. Δλνίθην ηερληθνύ εμνπιηζκνύ/άιινπ πιηθνύ    € 
8. θεληθά – θνζηνύκηα     € 
9. Δγθαηαζηάζεηο/απεγθαηαζηάζεηο εθζέζεωλ     € 
10. πζθεπαζία, κεηαθνξά θαη αζθάιηζε έξγωλ ηέρλεο/εμνπιηζκνύ    € 
11. Αγνξά ππεξεζηώλ (πινπνίεζε ηερληθνύ κέξνπο δξαζηεξηόηεηαο) 

11.1 Ζρνιεςία € 11.4 Ζρνγξάθεζε € 11.7 Τπνηηηιηζκόο € Δπηκέξνπο 
ζύλνιν 11.2 Φσηηζκόο € 11.5 Φσηνγξάθηζε € 11.8 Πξνβνιή € 

11.3 Οπηηθνγξάθεζε € 11.6 Μεηαθνξέο € 11.9 Φξνληηζηήο € 

11.10  Άιιν: ………………………………………………………………………………………. €    € 

12. Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα/δηθαηώκαηα ρξήζεο έξγωλ    € 

13. Παξαγωγή έθδνζεο (ζρεδηαζκόο, εθηύπωζε, κεηάθξαζε, επηκέιεηα, ζπγγξαθή θεηκέλνπ)    € 
14. Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (εθηππωηηθά/αλαιώζηκα)     € 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ    € 

 

ΗΗ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ) 

1. Ήδε εμαζθαιηζζείζα ή πξνβιεπόκελε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ ηεο   
     δξαζηεξηόηεηαο από άιιεο πεγέο/ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο  

 
  € 

2. Ίδηα ζπλεηζθνξά ηνπ αηηεηή   € 

3. Έζνδα δξαζηεξηόηεηαο (πώιεζε εηζηηεξίωλ, θαηαιόγωλ, CD, θηι)   € 
ΤΝΟΛΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   € 

 

Ε. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
 

 
Δγώ ν/ε ………………………………………………………………………, αηηεηήο (*), δειώλσ ππεύζπλα όηη: 

 

1. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζην παξόλ έληππν ή πνπ έρνπλ επηζπλαθζεί κε απηό είλαη αιεζείο. 
2. Γλσξίδσ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκόδνληαη ζε ζρέζε κε ην ρέδην. Ηδηαίηεξα, δειώλσ όηη έρσ 

γλώζε ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. ΗΔ. θαη ΗΣ. ηνπ ρεδίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
εθηακίεπζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο. 

3. Γεζκεύνκαη όηη ζην έληππν/ειεθηξνληθό ελεκεξσηηθό πιηθό θαη πιηθό πξνβνιήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα 
αλαγλσξίδεηαη δεκόζηα ε ρξεκαηνδόηεζε πνπ ηπρόλ ζα δνζεί.(**)    

 

Τπνγξαθή: ……………………………....…. Ζκεξνκελία: …………………… θξαγίδα (***): 
 

 (*)    Όλνκα ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ή όλνκα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ  
         ηνπ θνξέα ή ηνπ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο θπζηθώλ πξνζώπωλ. 
 (**)  Ιζρύεη γηα ηηο πεξηπηώζεηο αηηήζεωλ πνπ ππνβάιινληαη από θνξείο θαη νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπωλ. 
(***) Γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη από θνξείο.  
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Ζ. ΔΞΔΣΑΖ/ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΖ (γηα ππεξεζηαθή ρξήζε κόλν – λα κελ ζπκπιεξωζεί από ηνλ αηηεηή) 
 

Η. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο δξαζηεξηόηεηαο 
Φνξείο/Οκάδεο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Φπζηθά Πξόζωπα 

Βαζκόο   
(0-100) 

πληειεζηήο 
βαξύηεηαο 

ηαζκ. 
βαζκνι. 

Βαζκόο 
(0-100) 

πληειεζηήο 
βαξύηεηαο 

ηαζκ. 
βαζκνι. 

1. Πνηνηηθά (δεκηνπξγηθά/θαιιηηερληθά/ζεσξεηηθά) 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζθεπηηθό 
……… 35% ……… ……… 45% ……… 

2. πλάξηεζε επηδησθόκελνπ ζηόρνπ κε ηνπο εηδηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ ρεδίνπ θαη ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα 

……… 30% ……… ……… 40% ……… 

3. Πξνθίι 
αηηεηή/ζπληειεζηώλ/ζπλεξγαηώλ/ζπκκεηερόλησλ ……… 15% ……… ……… 15% ……… 

4. Απνηειεζκαηηθόηεηα κεζνδνινγίαο, νξγάλσζεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνύ 
.…….. 10% ……… 

ύλνιν ζηαζκηζκέλεο 
βαζκνινγίαο: ………. 

5. Ρεαιηζηηθόηεηα νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

νξγάλσζεο εζόδσλ/εμόδσλ  
…….. 10% ……… 

 
  ύλνιν ζηαζκηζκέλεο 

βαζκνινγίαο: ……… 

 

II. θεπηηθό αμηνιόγεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΗΗΗ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο δξαζηεξηόηεηαο: ΗV. Καζνξηζκόο ρξεκαηνδόηεζεο: 

α. Πξ/ζκόο δαπαλώλ αηηεηή: € ……. 

β. ύλνιν επηιέμηκσλ δαπαλώλ: € …….. 

γ. ηαζκηζκέλε βαζκνινγία: ……. 

δ. Έληαζε ρξεκαηνδόηεζεο: …….% 

 

Πξνηεηλόκελε ρξεκαηνδόηεζε (βxδ): 

 

€……………….. 

 

 

Γ.1: €………… 

Γ.2: €………… 

Γ.3: €………… 

Γ.4: €………… 

 

Γ.5:  €……...... 

Γ.6:  €.………. 

Γ.7:  €……….. 

Γ.8:  €..……… 

 

Γ.  9:  €……..... 

Γ.10:  €……….. 

Γ.11:  €.……… 

Γ.12:  €…….… 

 

Γ.13:  €..…….… 

Γ.14:  €………... 

 

ύλνιν:  €……... 

Γαπάλεο ην ύςνο ησλ νπνίσλ έρεη επαλαθαζνξηζηεί, αηηηνιόγεζε: 

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

V. ΔΗΖΓΖΖ: Με βάζε ηε βαζκνινγία πνπ εμαζθάιηζε θαη ηε ζέζε πνπ θαηέιαβε ζηελ αληαγσληζηηθή ζεηξά θαηάηαμεο, ε 

επηηξνπή εηζεγείηαη/δελ εηζεγείηαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε πνζό πνπ ζα αλέξρεηαη κέρξη €………. .  Ννείηαη όηη 

ην ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζα κεηώλεηαη, εθόζνλ πξνθύπηεη όηη ην άζξνηζκα ησλ εζόδσλ καδί κε ην πνζό ηεο (αξρηθά 

εγθξηζείζαο ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο) ρξεκαηνδόηεζεο ππεξβαίλεη ην ζύλνιν ησλ επηιέμηκσλ θαη ηεθκεξησκέλσλ δαπαλώλ. 
 

VI. Ζ αίηεζε εμεηάζηεθε ζηηο ….../….../....... από ππεξεζηαθή επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

λνκα           Θέζε Τπνγξαθή 

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

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

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

 

VII. Απόθαζε/ζρόιηα ηνπ Γηεπζπληή Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ:   

1. Δγθξίλεηαη ε πην πάλσ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο γηα ρξεκαηνδόηεζε/κε ρξεκαηνδόηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

2. Δμνπζηνδνηείηαη (εθόζνλ ε ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη ζε δύν μερσξηζηέο δόζεηο) ε παξαρώξεζε ηεο α΄ δόζεο.  

    Τπνγξαθή:  …………………………………..……..                                Ζκεξνκελία:  ……………………………….… 
 

Γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε λα 
δηαηεζνύλ πηζηώζεηο από ην 

Άξζξν: 
 

…….…………………………………... 
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Θ. ΔΚΣΑΜΗΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ (γηα ππεξεζηαθή ρξήζε κόλν – λα κελ ζπκπιεξωζεί από ηνλ αηηεηή) 
 

Η. ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΠΟΤ Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΓΤΟ ΓΟΔΗ (ΑΝΩ ΣΩΝ €2,000): 
Πξνο Λνγηζηήξην Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ: 
Αξ. Φαθ.: ………………………... Αηηεηήο: …………………………………………….…………………………… ρέδην αξ.: ……….. 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: ………………………..……………………..……………………………………………………......................... 

 
εκ. 1: Παξαθαιώ λα δηελεξγεζεί έκβαζκα ζην όλνκα ηνπ αηηεηή γηα πνζό € .............. (α΄δόζε), ην νπνίν απνηειεί ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθά εγθξηζέληνο πνζνύ (€ …..…….).  
 

Ζκεξνκελία: ................... Όλνκα Λεηηνπξγνύ: ........................................... Τπνγξαθή: ................................... 
 
εκ. 2:  Πξνζθνκίζηεθε ε απαηηνύκελε ηεθκεξίσζε από ηνλ αηηεηή (βι. θ. ………..….). Με βάζε ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε 

θαη ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο όξνπο θαη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξεκαηνδόηεζε, ην ηειηθό πνζό ηεο εγθξηζείζαο 
ρξεκαηνδόηεζεο δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο: 

 
Α. ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ πξνϋπνινγηζκνύ: € ………… 

Β. Δγθξηζείζα ρξεκαηνδόηεζε: € ………… 

Γ. Πνζό ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ήδε παξαρσξήζεθε (α’ δόζε): € ………… 

Γ. 

Δ.                     

Σεθκεξησκέλεο (κε παξαζηαηηθά) θαη πηζηνπνηεκέλεο επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Αλαπξνζαξκνγή ρξεκαηνδόηεζεο (BxΓ)÷Α*: 

€ ………… 

€…………. 

Σ. 

Z.  

Ζ.                     

Έζνδα (εμαηξνπκέλεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη από ηηο Π.Τ.):  

ύλνιν πνζνύ αλαπξνζαξκνγήο ρξεκαηνδόηεζεο-εζόδσλ (Δ+Σ):  

Σειηθό πνζό ρξεκαηνδόηεζεο**: 

€ ………… 

                         € ……….. 

                         € ……….. 

Θ.     (i) 

        (ii) 

Αλ Ζ>Γ, ηόηε: Πνζό νθεηιόκελεο β’ δόζεο πξνο ηνλ αηηεηή = (Ζ-Γ): 

Αλ Ζ<Γ, ηόηε: Πνζό πνπ νθείιεη λα επηζηξέςεη ν αηηεηήο = (Γ-Ζ): 

€ ………… 

€ ………… 

 
* Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ηεο αλαπξνζαξκνγήο πξνθύπηεη όηη ε ηηκή ηνπ Δ>Α, ηόηε ε ηηκή ηνπ Δ αληηθαζίζηαηαη από ηελ ηηκή ηνπ Α. 
** Εθόζνλ πξνθύπηεη όηη ε ηηκή ηνπ Ζ>Δ, ηόηε ην ηειηθό πνζό ρξεκαηνδόηεζεο ζα είλαη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από Δ-ΣΤ. Όπνπ ηζρύεη όηη Ζ<Δ ή 
Ζ=Δ, ηόηε ην ηειηθό πνζό ρξεκαηνδόηεζεο παξακέλεη ην ίδην κε ην Ε. 

 
(α) 
 
 

Βεβαηώλεηαη ε νξζόηεηα ησλ πην πάλσ θαη ζπζηήλεηαη, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη εγθπθιίνπο ηνπ Γεληθνύ 
Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ε δηελέξγεηα εκβάζκαηνο ζην όλνκα ηνπ αηηεηή γηα πνζό € ............ (β΄δόζε), 
                                                                               ή 

(β) Βεβαηώλεηαη ε νξζόηεηα ησλ πην πάλσ θαη ελεκεξώλεζηε όηη ζα δεηεζεί από ηνλ αηηεηή λα επηζηξέςεη πνζό € …….…….. 
 

 
Ζκεξνκελία: ....................           

 
Όλνκα Λεηηνπξγνύ: ................................................... 

 
Τπνγξαθή: ………………...…….……….. 
 
 

(γ)      Δγθξίλεηαη θαη εμνπζηνδνηείηαη ε πην πάλσ πιεξσκή 
 
Ζκεξνκελία: ……………….                Τπνγξαθή Γ.Π.Τ.: ……………………………….. 
 
ΗΗ. ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΠΟΤ Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ ΔΦΑΠΑΞ (ΚΑΣΩ ΣΩΝ €2,000): 
 
Πξνο Λνγηζηήξην Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ: 
Αξ. Φαθ.: ……………………...… Αηηεηήο: …………………………………………….……………………………. ρέδην αξ.: …….… 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: ………………………..……..…………………………………………………………………………………….... 

 
εκ. 1:   Πξνζθνκίζηεθε ε απαηηνύκελε ηεθκεξίσζε από ηνλ αηηεηή (βι. θ. ………..….). Με βάζε ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε 

θαη ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο όξνπο θαη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξεκαηνδόηεζε, ην ηειηθό πνζό ηεο εγθξηζείζαο 
ρξεκαηνδόηεζεο δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο: 

 
Α. ύλνιν επηιέμηκσλ δαπαλώλ πξνϋπνινγηζκνύ: € ………… 

Β. Δγθξηζείζα ρξεκαηνδόηεζε: € ………… 

Γ. 

Γ.            

Σεθκεξησκέλεο (κε παξαζηαηηθά) θαη/ή πηζηνπνηεκέλεο επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Αλαπξνζαξκνγή ρξεκαηνδόηεζεο (BxΓ)÷Α*: 

€ ………… 

€ ………… 

Δ. 

Σ. 

Ε.                  

Έζνδα (εμαηξνπκέλεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη από ηηο Π.Τ.): 

ύλνιν πνζνύ αλαπξνζαξκνγήο ρξεκαηνδόηεζεο-εζόδσλ (Γ+Δ): 

Σειηθό πνζό ρξεκαηνδόηεζεο**: 

€ ………… 

                        € ………... 

                        € ………... 

*Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ηεο αλαπξνζαξκνγήο πξνθύπηεη όηη ε ηηκή ηνπ Γ>Α, ηόηε ε ηηκή ηνπ Γ αληηθαζίζηαηαη από ηελ ηηκή ηνπ Α. 
** Εθόζνλ πξνθύπηεη όηη ε ηηκή ηνπ ΣΤ>Γ, ηόηε ην ηειηθό πνζό ρξεκαηνδόηεζεο ζα είλαη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από Γ-Ε. Όπνπ ηζρύεη όηη ΣΤ<Γ ή 
ΣΤ=Γ, ηόηε ην ηειηθό πνζό ρξεκαηνδόηεζεο παξακέλεη ην ίδην κε ην Δ. 
 
(α)       Βεβαηώλεηαη ε νξζόηεηα ησλ πην πάλσ θαη ζπζηήλεηαη, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη εγθπθιίνπο ηνπ Γεληθνύ   

Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ε δηελέξγεηα εκβάζκαηνο ζην όλνκα ηνπ αηηεηή γηα πνζό € ............  

 
Ζκεξνκελία: ................... 

 
Όλνκα Λεηηνπξγνύ: ................................................... 

 
Τπνγξαθή:............................................... 

 
(β)       Δγθξίλεηαη θαη εμνπζηνδνηείηαη ε πην πάλσ πιεξσκή 

 
Ζκεξνκελία: ……………….                 Τπνγξαθή Γ.Π.Τ.: ……………………………….. 
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