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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού
 
Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός
Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων -Γραµµή του προϋπολογισµού B3-2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή

Πριν συµπληρώσετε την παρούσα αίτηση, διαβάστε µε προσοχή την πρόσκληση υποβολής
προτάσεων. Μπορεί να χρειαστεί να συµβουλευτείτε ένα αντίγραφο της πρόσκλησης καθώς
συµπληρώνετε την αίτησή σας.

Ειδικότερα,  θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι παρέχετε όλα τα στοιχεία και καλύπτετε όλους τους
όρους που απαιτούν οι νέοι δηµοσιονοµικοί κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι’ αυτό,
µελετήστε προσεκτικά το φύλλο ελέγχου της αίτησης κατά τη συµπλήρωσή της.

Για να υποβάλετε αίτηση για επιδότηση, παρακαλείστε να συµπληρώσετε το έντυπο αίτησης και να
επισυνάψετε τα απαιτούµενα παραρτήµατα. Μην επισυνάπτετε στην αίτηση υποψηφιότητας άλλα
παραρτήµατα εκτός από αυτά που απαιτούνται. Τα επιπλέον έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη ούτε θα
επιστραφούν.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνουν
αποδεκτές.

Αφού συµπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας, βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει και ότι έχετε βάλει
ηµεροµηνία. Πρέπει να καταθέσετε το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στην ακόλουθη διεύθυνση:
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Τυχόν αιτήσεις που θα διαβιβαστούν µε φαξ ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΓΕΝΙΚΟ (-Α) ΘΕΜΑ (-ΤΑ) ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: Για όλα τα σχέδια: παρακαλείστε να
δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί / κουτιά σε ποιο ή σε ποια γενικά θέµατα αναφέρεται
το σχέδιό σας. 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό
τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του
σχεδίου σας (πολιτιστική κληρονοµιά, τέχνες του θεάµατος, εικαστικές τέχνες, σχέδια σε τρίτες χώρες
ή βιβλία, ανάγνωση και µετάφραση. Πρέπει να βάλετε ένα µόνο σταυρό).

ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα
σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η
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δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του σχεδίου σας (πολιτιστική κληρονοµιά, τέχνες του
θεάµατος, εικαστικές τέχνες ή βιβλία και ανάγνωση. Πρέπει να βάλετε ένα µόνο σταυρό).
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παρακαλείστε να δηλώσετε µε σταυρό το (τα) θέµα (-τα) που αφορούν το σχέδιό σας:

Απήχηση στους Πολίτες

Νέα τεχνολογία/µέσα που αφορούν τη δηµιουργικότητα

Παράδοση και καινοτοµία· σύνδεση παρελθόντος και µέλλοντος

_________________________

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
µονοετείς ειδικές, καινοτόµες ή/και πειραµατικές ενέργειες και σχέδια µετάφρασης

Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα
στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί για χρηµατοδότηση το σχέδιό σας. Πρέπει
να βάλετε ΕΝΑ µόνο σταυρό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Παρακαλείστε να δηλώσετε µε σταυρό την ενέργεια που αφορά το σχέδιό σας. Πρέπει να βάλετε
ΕΝΑΝ µόνο σταυρό.

Μονοετή ειδικά, καινοτόµα ή/και πειραµατικά σχέδια  που προωθούν την ανάγνωση

Μονοετή ειδικά, καινοτόµα ή/και πειραµατικά σχέδια που προωθούν τη συνεργασία, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών στον τοµέα
της µετάφρασης λογοτεχνικών έργων

Μετάφραση λογοτεχνικών (µη βιογραφικών) έργων ευρωπαίων συγγραφέων που
συγγράφηκαν µετά το 1950

Μετάφραση έργων µε θέµα τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές επιστήµες

ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
[Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας στον τοµέα της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, που
πραγµατοποιούνται σε χώρα η οποία δεν συµµετέχει στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000]

_________________________
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα
στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του
σχεδίου σας. Πρέπει να βάλετε ΕΝΑ µόνο σταυρό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

_________________________



-5-

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αριθ. Έγγραφο Αριθµός
αντιγράφων

Ναι

1 Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας (συµπεριλαµβανοµένου του αναλυτικού
προβλεπόµενου προϋπολογισµού) µε ηµεροµηνία και υπογραφή.

2

2 Απόδειξη παραλαβής όπου αναγράφεται η διεύθυνσή σας. 1

3 Υπογεγραµµένες δηλώσεις (πρωτότυπα έγγραφα) του κύριου οργανωτή του
σχεδίου και των συνδιοργανωτών, µε ακριβή περιγραφή της συµµετοχής τους
στην υλοποίηση και χρηµατική στήριξη του σχεδίου.

2

4 Υπογεγραµµένες δηλώσεις από τους συγχρηµατοδότες οργανισµούς (βλ. ΙΙ.9),
εάν ισχύει.

2

5 Παράρτηµα 1: Επίσηµο έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται το νοµικό
καθεστώς του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών, π.χ.
επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό (µε εξαίρεση τους δηµόσιους φορείς).

1

6 Παράρτηµα 2: Βιογραφικό του επικεφαλής για το γενικό συντονισµό του
σχεδίου (του κυρίου οργανωτή του σχεδίου) και των υπεύθυνων ατόµων των
συνδιοργανωτών του σχεδίου.

1

7 Παράρτηµα 3: Πρόσφατες εκθέσεις δραστηριοτήτων του κύριου οργανωτή  του
σχεδίου και των συνδιοργανωτών

1

8 Παράρτηµα 4: Εγκεκριµένος ισολογισµός του τελευταίου οικονοµικού έτους
του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών (εκτός εάν
πρόκειται για δηµόσιο φορέα και εάν ο οργανισµός είναι νεοσύστατος - στην
περίπτωση αυτή αρκεί να υποβληθεί ο µέχρι σήµερα εγκεκριµένος
ισολογισµός).

1

9 Παράρτηµα 5: Τυχόν υλικό για την υποστήριξη της αίτησης (π.χ. σχετικές
εκδόσεις, προγράµµατα, εικόνες, σχέδια, ενδεικτικά έργα της δουλειάς των
καλλιτεχνών κ.λπ.)

1

10 Παράρτηµα 6 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Ένα αντίτυπο του
πρωτότυπου βιβλίου.

1

11 Παράρτηµα 7 (µόνον για τα σχέδια µετάφρασης): Αντίγραφο της σύµβασης
εκχώρησης των  δικαιωµάτων µετάφρασης.

1

12 Παράρτηµα 8 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Αντίγραφο της σύµβασης
µεταξύ του εκδοτικού οίκου και του µεταφραστή του έργου.

1

13 Παράρτηµα 9 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Ανάλυση των συνολικών
δαπανών της έκδοσης, όπου θα πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς οι δαπάνες
που αφορούν τη µετάφραση.

2

14 Παράρτηµα 10 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Βιογραφικό σηµείωµα του
µεταφραστή.

1

15 Παράρτηµα 11 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Χρονολογηµένη και
υπογεγραµµένη βεβαίωση του εκδότη όπου δηλώνεται ότι το όνοµα του
µεταφραστή και η οικονοµική υποστήριξη της Κοινότητας θα αναφέρονται
ευκρινώς στο µεταφρασµένο έργο.

1

16 Παράρτηµα 12: (µόνο για πολυετείς συµφωνίες συνεργασίας) Το έγγραφο της
συµφωνίας συνεργασίας µε νοµική µορφή αναγνωρισµένη σε µία από τις χώρες
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, υπογεγραµµένο από όλους τους εταίρους.

1

17 Παράρτηµα 13: (µόνο για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης που υπερβαίνουν τις
300.000 €): Έκθεση εξωτερικού λογιστικού ελέγχου για τον υποψήφιο
οργανισµό, που έχει συνταχθεί από ορκωτό ελεγκτή εκτός εάν πρόκειται για
δηµόσιο φορέα

1

18 Παράρτηµα 14 (µόνο για τα σχέδια του τοµέα της πολιτιστικής
κληρονοµιάς/ κηρυγµένη ως διατηρητέα πολιτιστική κληρονοµια):
Άδεια/βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές µε την οποία να βεβαιώνεται ότι οι
συγκεκριµένοι οργανισµοί έχουν την άδεια να εκτελέσουν την προβλεπόµενη
εργασία.

 1
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19 Έντυπο τραπεζικών στοιχείων, υπογεγραµµένο από τον κύριο οργανωτή του
σχεδίου και από την τράπεζα.

1
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ΜΕΡΟΣ I:
Στοιχεία του αιτούντος οργανισµού

1.1 Επωνυµία του οργανισµού και ακρωνύµιο/σύντµηση:

1.2 Νοµικό καθεστώς1: Ιδιωτικός  � ∆ηµόσιος  �

1.3 Αριθµός καταχώρησης του καταστατικού/εγγραφής στα µητρώα2:

1.4 Ηµεροµηνία ίδρυσης:

1.5 ∆ιεύθυνση: Οδός:
Ταχυδροµικός κωδικός:
Πόλη:
Χώρα

1.6 Τηλ. (µε κωδικό της χώρας και της περιοχής):
1.7 Φαξ (µε κωδικό της χώρας και της περιοχής):
1.8 ∆ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου:

1.9 Μόνιµο προσωπικό του οργανισµού (αριθµός):

1.10 Αντιπρόσωπος κατά το νόµο (άτοµο εξουσιοδοτηµένο να υπογράψει συµφωνία µε την Επιτροπή):
Eπώνυµο:
Όνοµα:
Θέση:

1.11 Σύνδεσµος/διαχειριστής του σχεδίου (επικεφαλής του γενικού συντονισµού του προγράµµατος
εργασίας)3:
Eπώνυµο:
Όνοµα:
Θέση:

                                                

1 ∆ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται αυτοδίκαια
από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής. Αυτό σηµαίνει
ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία προέρχονται από
φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης
η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη
εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει
θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως
ιδιωτικοί φορείς

2 Στο παράρτηµα 1, παρακαλείστε να επισυνάψετε επίσηµο έγγραφο µε το οποίο να αποδεικνύεται το νοµικό
καθεστώς του οργανισµού σας, π.χ. επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό του οργανισµού σας (µόνο για
τους ιδιωτικούς οργανισµούς).

3 Στο παράρτηµα 2, παρακαλείστε να επισυνάψετε σχετικό  βιογραφικό του σηµείωµα του συντονιστή-
διαχειριστή του σχεδίου.
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1.12 Υπεύθυνος για τα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα:
Eπώνυµο:
Όνοµα:
Θέση:

1.13 ∆ιάρθρωση του αιτούντος για την επιδότηση οργανισµού4:
- Περιγράψτε τη διάρθρωση του οργανισµού σας (ανεξάρτητη ένωση, οµοσπονδία κ.τ.λ.)

1.14 Συνήθεις πηγές χρηµατοδότησης του οργανισµού5:

1.15 Εµπειρία στο σχετικό µε την παρούσα αίτηση τοµέα

1.16 Προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα της συνεργασίας µε άλλους οργανισµούς στις
άλλες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα:

                                                

4 Στο παράρτηµα 3, παρακαλείστε να επισυνάψτε πρόσφατη έκθεση δραστηριότητας του οργανισµού σας.

5 Στο παράρτηµα 4, παρακαλείστε να επισυνάψετε τους εγκεκριµένους ισολογισµούς του τελευταίου
οικονοµικού έτους - εκτός εάν ο οργανισµός είναι νεοσύστατος ή εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα. Εάν ο
οργανισµός είναι νεοσύστατος, επισυνάψτε τους έως σήµερα εγκεκριµένους ισολογισµούς.
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1.17 Προηγούµενη άµεση ή έµµεση χρηµατοοικονοµική υποστήριξη κατά τα τρία
τελευταία έτη από κοινοτικό θεσµικό όργανο ή οργανισµό (εάν ισχύει και συµπεριλαµβανοµένων
των µονοετών σχεδίων ή σχεδίων πολυετών συµφωνιών συνεργασίας που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το
πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000»)6

Για κάθε χορηγηθείσα επιδότηση να δηλώσετε :

Κοινοτικό πρόγραµµα ή γραµµή
του προϋπολογισµού

Tίτλος του σχεδίου Έτος και αριθµός
αναφοράς της
σύµβασης

Ποσό της
επιδότησης

(Εάν χρειάζεται προσθέστε άλλη µια σελίδα µεγέθους A4)

1.18 Ο οργανισµός σας έχει υποβάλει ή προτίθεται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση
επιδότησης γι' αυτό το σχέδιο ή για άλλο του ίδιου τοµέα σε άλλες υπηρεσίες της
Επιτροπής; (προσδιορίστε τις Γ∆, το σχετικό πρόγραµµα ή τη σχετική πρωτοβουλία και την έκβαση
της αίτησής σας)

Εάν ναι, παρακαλείστε να υπογράψετε την ακόλουθη δήλωση:
Έχω πλήρη επίγνωση ότι ο οργανισµός µου δεν δικαιούται περισσότερες από µία επιδότησεις από την
Επιτροπή για την ενέργεια που καλύπτεται από την παρούσα αίτηση και για το λόγο αυτό, σε
περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης,  θα αποσύρω οποιαδήποτε άλλη αίτηση για οποιαδήποτε
άλλη επιδότηση από την Επιτροπή ή θα αποσύρω την παρούσα αίτηση, εάν εγκριθεί οποιαδήποτε άλλη
αίτηση.

                                                

6 Η µη αναγραφή όλων των πηγών επιδότησης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης συνεπάγεται την
αυτόµατη ακύρωση της αίτησής σας.
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Ηµεροµηνία:                                                     Υπογραφή: _________________________________
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ΜΕΡΟΣ II
(Αυτό το µέρος δεν αφορά αιτήσεις για σχέδια µετάφρασης)

Στοιχεία του σχεδίου για το οποίο ζητείται η επιδότηση
Στο παράρτηµα 5, παρακαλείστε να επισυνάψετε κάθε υλικό που θα µπορούσε να
συµβάλει στην υποστήριξη της αίτησης, να προβάλει το σχέδιο και να προσφέρει τη
δυνατότητα διεξοδικότερης αξιολόγησης του σχεδίου και των διοργανωτών του.

II.1 Tίτλος του σχεδίου

II.2 Παρουσίαση του σχεδίου στα ΑΓΓΛΙΚΑ (υποχρεωτικά) ΚΑΙ στα ΓΑΛΛΙΚΑ ή
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. Η περιγραφή αυτή δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
υπερβαίνει τις 1-2 σελίδες µεγέθους Α4 και τις 1000 λέξεις.

Παρακαλείστε να συντάξετε µια ακριβή και σαφή περίληψη στην οποία θα
περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε όλα τα ακόλουθα σηµεία:
- Ποιες δραστηριότητες έχουν προγραµµατιστεί;
- Πού και πότε θα πραγµατοποιηθούν και πόσο αυτές θα διαρκέσουν;
- Ποιοι είναι οι στόχοι του σχεδίου και µε ποιον τρόπο θα επιτευχθούν;
- Ποια αποτελέσµατα αναµένονται µακροπρόθεσµα;
- Πώς θα συνεργαστούν οι συνδιοργανωτές κατά την εφαρµογή του σχεδίου; 
- Ποια είναι η προστιθέµενη αξία της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
- Ποιοι θα επωφεληθούν από το σχέδιο;

II.3 Λεπτοµερής περιγραφή των δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται
χρηµατοοικονοµική υποστήριξη 

Επισυνάψτε ακριβές πρόγραµµα των προγραµµατιζόµενων µέσα στο πλαίσιο του σχεδίου σας
δραστηριοτήτων. Για κάθε δραστηριότητα, περιγράψτε αναλυτικά σε ένα χωριστό φύλλο (που θα
επισυνάψετε στο παρόν έντυπο) τη δραστηριότητα αυτή καθαυτή, τους στόχους της, τη συµµετοχή
των συνδιοργανωτών, την οµάδα στόχο, ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα.

Παρακαλείστε επίσης να αναφέρετε τυχόν οργανισµούς υπεργολαβίας που συµµετέχουν
στο σχέδιό σας και να δηλώσετε σε ποια γραµµή προϋπολογισµού έχετε εισαγάγει τις
δαπάνες που συνδέονται µε τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τους
οργανισµούς αυτούς.





-13-

II.4 Ποιοι είναι οι συνδιοργανωτές που θα πάρουν µέρος στο σχέδιο;
Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε τοπικό και

περιφερειακό επίπεδο
Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Χρηµατοοικονοµική

συµµετοχή
(τουλάχιστον 5% του
συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού)

Το ποσό να αναγραφεί
σε ευρώ

Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε εθνικό επίπεδο Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Χρηµατοοικονοµική
συµµετοχή

(τουλάχιστον 5% του
συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού)

Το ποσό να αναγραφεί
σε ευρώ

Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε χώρες επιλέξιµες
προς συµµετοχή στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000

Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Xρηµατοοικονοµική
συµµετοχή

(τουλάχιστον 5% του
συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού)

Το ποσό να αναγραφεί
σε ευρώ

Εάν χρειάζεται, προσθέστε µια σελίδα
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II.5 Ποιοι εταίροι θα συνεργάζονται για την υλοποίηση του σχεδίου;

Επωνυµίες εταίρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Επωνυµίες εταίρων σε εθνικό επίπεδο

Επωνυµίες εταίρων σε χώρες επιλέξιµες προς συµµετοχή στο πρόγραµµα Πολιτισµός
2000

Εάν χρειάζεται, προσθέστε µια σελίδα
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II.6 Πρόγραµµα υλοποίησης του σχεδίου

Ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου7:ηµέρα µήνας έτος
Ηµεροµηνία λήξης του σχεδίου8: ηµέρα µήνας έτος

Λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας

Mήνας Ενέργεια (-ες) Προβλεπόµενο κόστος
σε €

II.7 Χώρος (χώροι) υλοποίησης του σχεδίου:

                                                

7 Εάν δεν δηλώσετε τις ηµεροµηνίες αυτές, ο φάκελός σας δεν θα ληφθεί υπόψη. Το σχέδιο πρέπει να
ξεκινά πριν από τη 15η Νοεµβρίου 2004. Η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών των
δραστηριοτήτων δεν θα ξεκινά, εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται παρακάτω, πριν από την
υπογραφή της σύµβασης επιδότησης από την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στις 15
Απριλίου 2004. Επιδότηση για µια ενέργεια που έχει ήδη ξεκινήσει είναι δυνατόν να χορηγηθεί µόνο
εφόσον ο αιτών µπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της ενέργειας πριν από την υπογραφή της
σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, δαπάνη επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση δεν µπορεί να έχει
πραγµατοποιηθεί πριν από τις 15/04/04 ή πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εφόσον
η ηµεροµηνία αυτής είναι προγενέστερη.

8 Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται ύστερα από αυτήν την ηµεροµηνία δεν θα είναι επιλέξιµες, εκτός
εάν έχει δοθεί ειδική έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.
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II.8 Συνολικό προβλεπόµενο κόστος του σχεδίου: €

Επιδότηση που ζητείται από την Επιτροπή9: €
Άλλες ήδη εξασφαλισµένες πηγές χρηµ/τησης10: €
Αυτοχρηµατοδότηση του αιτούντος οργανισµού
(Υπεύθυνος του σχεδίου): €
Συγχρηµατοδοτήσεις από τους συνδιοργανωτές: €
Έσοδα προερχόµενα από το σχέδιο: €

II.9 Άλλες πηγές χρηµατοδότησης
(Εάν υπάρχουν, εκτός από τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τις συνεισφορές των
συνδιοργανωτών).

Παρακαλείστε να αναφέρετε όλες τις πηγές χρηµατοδότησης και για κάθε
συγχρηµατοδότη οργανισµό να συµπεριλάβετε γραπτή δήλωση
υπογεγραµµένη από τον οργανισµό. Χρησιµοποιήστε το έντυπο δήλωσης της
σελίδας που ακολουθεί.

II.10    Άλλες πληροφορίες:
Παρακαλείστε να δώσετε οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία πιστεύετε
ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή.

                                                

9 Για τα ετήσια σχέδια, η επιδότηση που ζητείται από την Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%
του συνολικού προβλεπόµενου κόστους του σχεδίου και πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 50.000 €
(το ελάχιστο) και 150.000 € (το µέγιστο). Για τα σχέδια πολυετούς συνεργασίας, η επιδότηση που
ζητείται από την Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνολικού προβλεπόµενου κόστους
του σχεδίου και πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 50.000 € (το ελάχιστο) και 300.000 € (το µέγιστο)
ετησίως. Εάν το συνολικό ποσό της αιτούµενης χρηµατοδότησης υπερβαίνει τις 300.000 €, οι
ιδιωτικοί οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν στο παράρτηµα 13 έκθεση εξωτερικού λογιστικού
ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή.

10 Πρέπει να υποβάλετε γραπτές βεβαιώσεις για όλες τις πηγές χρηµατοδότησης που περιλαµβάνονται
στον προβλεπόµενο προϋπολογισµό - βλ. επίσης ΙΙ.9.
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∆ήλωση συγχρηµατοδότη οργανισµού
(Αντίγραφο του εντύπου αυτού να συµπληρωθεί από κάθε συγχρηµατοδότη οργανισµό)

Επωνυµία του οργανισµού (πλήρης, κατά το νόµο, επωνυµία):

∆ιεύθυνση:

Οδός:
Ταχυδροµικός κωδικός:
Πόλη:
Χώρα :

Υπεύθυνος επικοινωνίας εκ µέρους του συγχρηµατοδότη οργανισµού:

Ονοµατεπώνυµο:
Τίτλος ή θέση:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
∆ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου:

Ποσό (σε ευρώ) το οποίο ο συγχρηµατοδοτών οργανισµός έχει αναλάβει να
συνεισφέρει για την υλοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας: …………………….€

Επωνυµία του πολιτιστικού φορέα που λαµβάνει τα κεφάλαια:

Εξηγήσεις, εάν δεν έχει ληφθεί ακόµη η τελική απόφαση συγχρηµατοδότησης:

Ηµεροµηνία Υπογραφή Επίσηµη σφραγίδα

____________________________________
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∆ήλωση του κύριου οργανωτή του σχεδίου

Ο οργανισµός µου είναι         δηµόσιος         ιδιωτικός       οργανισµός
(σηµειώστε το αντίστοιχο πλαίσιο)11.

Εξ ονόµατος του οργανισµού µου δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους βασικούς όρους της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, ο ρόλος του οργανισµού µου
όσον αφορά τη συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στη χρηµατοδότηση
είναι ο εξής:

Ρόλος στο σχεδιασµό (σύντοµη περιγραφή):

Ρόλος στην υλοποίηση (σύντοµη περιγραφή):

Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή, το ποσό σε €:
(τουλάχιστον 5% του συνολικού προϋπολογισµού, συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές)

∆ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και ότι δεν
αποκρύπτω από την Επιτροπή οιαδήποτε πληροφορία. ∆ηλώνω επίσης ότι ο οργανισµός µου και
εγώ ο ίδιος, καθώς και οι εταίροι µας, θα τηρήσουµε και θα σεβαστούµε αυτούς τους βασικούς
όρους και ότι θα συνεργαστούµε απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επίβλεψη των
δραστηριοτήτων.

Στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτησή µου, δεσµεύοµαι µε την παρούσα δήλωση να
γίνεται ρητή µνεία της χορηγούµενης από την Επιτροπή χρηµατοδότησης σε κάθε εκδήλωση,
δηµόσια ή όχι, επίσηµη ή όχι, και σε κάθε ενηµερωτικό έντυπο. Εάν το σχέδιο επιλεγεί,
συµφωνώ να δηµοσιεύσει η Επιτροπή τις λεπτοµέρειες του σχεδίου (συµπεριλαµβανοµένων και
των διευθύνσεων των οργανισµών) στον ιστότοπο Europa. 

Επωνυµία του αιτούντος οργανισµού (υπευθύνου του σχεδίου):

Ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος, την αίτηση, εκπροσώπου του οργανισµού:

Θέση:

Ηµεροµηνία: Τόπος (διεύθυνση, να συµπεριληφθεί και η χώρα):

                                                

11 ∆ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται
αυτοδίκαια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής.
Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία
προέρχονται από φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να
παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των
κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν
επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν
χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως ιδιωτικοί φορείς
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Υπογραφή : Επίσηµη σφραγίδα
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∆ήλωση των συνδιοργανωτών
(Αντίγραφο του εντύπου αυτού πρέπει να συµπληρωθεί από κάθε συνδιοργανωτή)

Ο οργανισµός µου είναι         δηµόσιος         ιδιωτικός       οργανισµός
(σηµειώστε το αντίστοιχο πλαίσιο)12.

Εξ ονόµατος του οργανισµού µου δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους βασικούς όρους της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, ο ρόλος του οργανισµού µου
όσον αφορά τη συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στη χρηµατοδότηση
είναι ο εξής:

Ρόλος στο σχεδιασµό (σύντοµη περιγραφή):

Ρόλος στην υλοποίηση (σύντοµη περιγραφή):

Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή, το ποσό σε €:
(τουλάχιστον 5% του συνολικού προϋπολογισµού, συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές)

∆ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και ότι δεν
αποκρύπτω από την Επιτροπή οιαδήποτε πληροφορία. ∆ηλώνω επίσης ότι ο οργανισµός
µου και εγώ ο ίδιος, καθώς και οι εταίροι µας, θα τηρήσουµε και θα σεβαστούµε αυτούς
τους βασικούς όρους και ότι θα συνεργαστούµε απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά την επίβλεψη των δραστηριοτήτων. 

Επωνυµία του οργανισµού (συνδιοργανωτής):

Ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου του οργανισµού:

Θέση:

Ηµεροµηνία: Τόπος (διεύθυνση, να συµπεριληφθεί και η χώρα):

Υπογραφή : Επίσηµη σφραγίδα

                                                

12 ∆ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται
αυτοδίκαια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής.
Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία
προέρχονται από φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να
παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των
κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν
επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν
χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως ιδιωτικοί φορείς

Οι ιδιωτικοί οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν επίσηµο έγγραφο µε το οποίο να αποδεικνύεται το
νοµικό καθεστώς του οργανισµού, π.χ. επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό του οργανισµού στο
παράρτηµα 1 και τους εγκεκριµένους λογαριασµούς για το τελευταίο οικονοµικό έτος στο παράρτηµα
4. Όλοι οι οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν βιογραφικό σηµείωµα του υπεύθυνου για το σχέδιο
ατόµου στο παράρτηµα 2 και πρόσφατη έκθεση δραστηριοτήτων στο παράρτηµα 3.
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ΜΕΡΟΣ III

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) - Σηµειώστε ότι είναι απαραίτητο, κάθε φορά που αυτό
ζητείται στα κεφάλαια του προϋπολογισµού (π.χ. Κεφάλαιο 3 -
Έξοδα µετακίνησης και διαµονής σχετικά µε το σχέδιο), να
υποβάλετε παραρτήµατα και να δίνετε λεπτοµερείς
λογαριασµούς για κάθε ποσό άνω των 5.000 ευρώ. Τα
παραρτήµατα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
προϋπολογισµού.

Σηµ.: τα έξοδα για το διοικητικό και το συντονιστικό
προσωπικό, βλ. Ι. ∆απάνες - Κεφάλαιο 1 (α+β+γ) του εντύπου
του προϋπολογισµού, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% των
συνολικών άµεσων δαπανών, δηλ. των δαπανών που
αναφέρονται στα κεφάλαια (3)+(4)+(5)+(6).

2) - Το έντυπο τραπεζικών στοιχείων πρέπει να υποβληθεί
δεόντως υπογεγραµµένο από τον κάτοχο του λογαριασµού και
από την τράπεζα.
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Τραπεζικά στοιχεία:

Παρακαλείστε να συµπεριλάβετε το αντίστοιχο έντυπο
τραπεζικών στοιχείων για τη χώρα σας, το οποίο θα βρείτε στη
διεύθυνση:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pr
act_info/form_en.html. 

Το έντυπο πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τον
κάτοχο του λογαριασµού και από τον εκπρόσωπο της τράπεζας.



-23-

Ι. ∆ΑΠΑΝΕΣ

1. Προσωπικό (διοίκησης και συντονισµού)

Τα έξοδα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού ποσού όλων των άλλων άµεσων δαπανών,
δηλ. των δαπανών των κεφαλαίων (3)+(4)+(5)+(6)

Συνολικός
προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

Η στήλη αυτή πρέπει
να συµπληρωθεί µόνον
κατά την υποβολή της
δήλωσης των δαπανών

α) Κατηγορία A (διαχειριστής σχεδίου, διοικητικός, εµπειρογνώµονας, σύµβουλος, κ.τ.λ.)

Καθήκοντα στο πλαίσιο του
σχεδίου

Αριθµός
ατόµων

Συνολικός
αριθµός
ηµερών

Ποσό ανά
ηµέρα σε
ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο Σύνολο (α)
κατηγορία A

β) Κατηγορία B (καθήκοντα βοηθού, κ.τ.λ.)

Καθήκοντα στο πλαίσιο του
σχεδίου

Αριθµός
ατόµων

Συνολικός
αριθµός
ηµερών

Ποσό ανά
ηµέρα σε
ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο Σύνολο (β)
κατηγορία B
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Συνολικός
προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

γ) Κατηγορία Γ (γραµµατείς, κ.τ.λ.)

Καθήκοντα στο πλαίσιο του
σχεδίου

Αριθµός
ατόµων

Συνολικός
αριθµός
ηµερών

Ποσό ανά
ηµέρα σε
ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο Σύνολο (γ)
κατηγορία Γ

Σύνολο κεφαλαίου
1 (α+β+γ)

2. Γενικές δαπάνες (εξοπλισµός γραφείων, αναλώσιµα, απόσβεση εξοπλισµού συστηµάτων πληροφορικής ανάλογα µε τη διάρκεια της δράσης)

ΣΗΜ.: στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να συµπεριληφθούν µόνο οι ίδιες δαπάνες του δικαιούχου που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του σχεδίου,
-δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του  συνολικού ποσού των άµεσων δαπανών (τµήµατα 1,3, 4, 5 & 6).

Σύνολο κεφαλαίου
2



-25-

3. Έξοδα µετακίνησης και διαµονής του διοικητικού προσωπικού που συνδέονται µε την υλοποίηση του σχεδίου

- Εάν πρόκειται για έξοδα µετακίνησης/παραµονής των συµµετεχόντων σε συνέδριο ή σεµινάριο που οργανώνεται στο πλαίσιο του σχεδίου, τα έξοδα πρέπει να
δηλωθούν στο κεφάλαιο 5γ1-5γ3 του εντύπου.
- Εάν πρόκειται για έξοδα µετακίνησης/παραµονής που συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου, τα έξοδα πρέπει να δηλωθούν στο κεφάλαιο 6η.
- Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα A:

- τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα 5.000 €
- τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων.

Συνολικός
προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

α) Μετακινήσεις

Αριθµός ατόµων
Συνολικός
αριθµός

µετακινήσεων

Μεταφορικό
µέσο

Μέσο κόστος
ανά

µετακίνηση
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (α)
µετακινήσεις

β) ∆ιαµονή (διανυκτέρευση και γεύµατα)

Αριθµός ατόµων
Συνολικός
αριθµός
ηµερών

Μέσο
κόστος ανά
ηµέρα

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (β) διαµονή

Σύνολο κεφαλαίου
3 (α+β)
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4. ∆απάνες παραγωγής, επικοινωνίας και διάδοσης

- Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 5.000 €, να αναφέρετε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού στο παράρτηµα Β.
- ΣΗΜ.: µην συµπεριλάβετε τις δαπάνες διοικητικού προσωπικού σε αυτόν τον τίτλο.

Συνολικός
προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

α) Έξοδα παραγωγής
(εκδόσεις, βιβλία, CD-ROM, βίντεο, ∆ιαδίκτυο, κ.τ.λ.) (1)

Σύνολο (α)
παραγωγή

(1) Περιγράψτε αναλυτικά το περιεχόµενο

β) Έξοδα µετάφρασης
(παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 1,67 € ανά γραµµή)

Σύνολο (β)
µετάφραση

γ) Έξοδα διανοµής (ταχυδροµικά, συσκευασία κ.τ.λ.)

Σύνολο (γ) διανοµή

δ) Έξοδα διάδοσης (διαφηµίσεις, προώθηση, τύπος κ.τ.λ.)
(παρακαλείστε να διευκρινίσετε):
………………………………………………..
………………………………………………..

Σύνολο (δ) διάδοση

Σύνολο κεφαλαίου
4 (α+β+γ+δ)
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5. Έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων, σεµιναρίων και συναντήσεων

Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 5.000 €, περιγράψτε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού όλων των ποσών στο παράρτηµα Γ.
Συνολικός

προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

α) Μίσθωση αιθουσών

Σύνολο (α)
µίσθωση αιθουσών

β) Μίσθωση εξοπλισµού

Σύνολο (β) µίσθ.
εξοπλισµού

γ) Έξοδα µετακίνησης / διαµονής των συµµετεχόντων και των οµιλητών

Προέλευση Συνολικός αριθµός
ατόµων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άλλα θεσµικά όργανα ή οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(π.χ. Συµβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Πριν κατατάξετε τις σχετικές δαπάνες στις
κατηγορίες (γ1), (γ2) και (γ3), παρακαλείστε να
δώσετε στον πίνακα αυτό 

Χώρα στην οποία διοργανώνεται το συνέδριο ή το σεµινάριο
αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τον αναµενόµενο
αριθµό και την προέλευση των συµµετεχόντων
και των οµιλητών.

Άλλα κράτη µέλη της ΕΕ (α)

Άλλες χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Iσλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία) (α)

Άλλες χώρες (α)

Συνολικός αριθµός ατόµων

(α) Παρακαλείστε να αναφέρετε στο παράρτηµα ∆ τον προβλεπόµενο αριθµό ατόµων ανά χώρα
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Συνολικός
προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

γ1) Μετακινήσεις των συµµετεχόντων και των οµιλητών σε συνέδρια
- Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ:

- τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα 5.000 €
- τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων

- Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθµός ατόµων
Συνολικός
αριθµός

µετακινήσεων

Μεταφορικό
µέσο

Μέσο
κόστος ανά
µετακίνηση

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (γ1)
µετακινήσεις

γ2) Tοπικές µεταφορές
- Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ:

- τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα 5.000 €
- τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων

- Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθµός ατόµων
Συνολικός
αριθµός

µετακινήσεων

Μεταφορικό
µέσο

Μέσο
κόστος ανά
µετακίνηση

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (γ2) τοπικές
µεταφορές
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Συνολικός
προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

γ3) ∆ιαµονή (διανυκτέρευση και γεύµατα των συµµετεχόντων και των οµιλητών σε συνέδρια)
- Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ:

- τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα 5.000 €
- τους τόπους και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων παραµονών

- Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθµός ατόµων
Συνολικός
αριθµός
ηµερών

Μέσο
κόστος ανά
ηµέρα

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (γ3)
διαµονή

δ) ∆ιερµηνεία
Γλώσσες από/προς τις οποίες θα παρέχεται διερµηνεία :
- ∆ιερµηνεία από:………………………………………
- ∆ιερµηνεία προς:…………………………………….

δ1) ∆ιερµηνείς
(παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 600 € ανά ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µετακίνησης και διαµονής)

Σύνολο (δ1)
διερµηνείς

δ2) Καµπίνες
Σύνολο (δ2)
καµπίνες

ε) Αµοιβές εξωτερικών οµιλητών
(παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 500 € ανά ηµέρα)

Σύνολο (ε) οµιλητές



-30-

Συνολικός
προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

στ) Προσωπικό υποδοχής

Σύνολο(στ)
προσωπικό
υποδοχής

ζ) έξοδα αναπαραγωγής (φωτοαντίγραφα κ.τ.λ.) της τεκµηρίωσης που θα διανεµηθεί στους συµµετέχοντες

Σύνολο (ζ)
τεκµηρίωση

η) Προµήθειες

Σύνολο (η)
προµήθειες

θ) Λοιπά έξοδα (διευκρινίστε)

………………………………………….……

……………………………………………….

Σύνολο(θ) λοιπά
έξοδα

Σύνολο κεφαλαίου
5 (στοιχεία α) - θ))
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Συνολικός
προβλεπόµενος
προϋπολογισµός

Συνολικές πραγµατικές
δαπάνες

6. ∆ιάφορα έξοδα που συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου
- Για κάθε ποσό ανώτερο των 5.000 €, να αναφέρετε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά στο παράρτηµα Ε.
- ΣΗΜ.: µην συµπεριλάβετε τις δαπάνες διοικητικού προσωπικού σε αυτόν τον τίτλο.
α) Αµοιβές καλλιτεχνών
β) Ασφαλίσεις
γ) Μισθώσεις χώρων
δ) Μισθώσεις εξοπλισµού
ε) Μεταφορά εξοπλισµού
στ) Πνευµατική ιδιοκτησία ή δικαιώµατα εκµετάλλευσης
ζ) ∆ικαιώµατα  παρακολούθησης (από πώληση έργων τέχνης)
η) Έξοδα µετακίνησης/διαµονής (1)

(1) - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα E:
- τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα 5.000 €
- τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων
µετακινήσεων
θ) Αγορές εξοπλισµού για την παραγωγή, τη δηµιουργία, την αναστήλωση (κληρονοµιάς) κ.τ.λ.
ι) Αµοιβές επιστηµονικού προσωπικού, τεχνικών και υπεύθυνων για την παραγωγή, τη δηµιουργία, την
αναστήλωση  (κληρονοµιάς) κ.τ.λ.

ια) Λοιπά έξοδα (διευκρινίστε)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Σύνολο κεφαλαίου 6
(στοιχεία α) - ια))

Γενικό σύνολο δαπανών
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II. ΕΣΟ∆Α
Συvoλικά

πρoβλεπόµεvα έσοδα:
Συνολικά πραγµατικά

έσοδα
Η στήλη αυτή πρέπει
να συµπληρωθεί µόνον
κατά την υποβολή της
δήλωσης των δαπανών

1. Ειδικές επιδοτήσεις

α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(δηλ. η επιδότηση που ζητείται µε την παρούσα αίτηση)

β) ∆ιεθνείς δηµόσιοι οργανισµοί
(παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ,
σηµείο 9)
Προσδιορίστε :

……………………………………………

……………………………………………

γ) Εθνικοί/περιφερειακοί/τοπικοί δηµόσιοι οργανισµοί
(παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ,
σηµείο 9)
Προσδιορίστε :

……………………………………………

……………………………………………

δ) Ιδιωτικές επιχειρήσεις
(παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών επιχειρήσεων - βλ. µέρος ΙΙ,
σηµείο 9)
Προσδιορίστε :

……………………………………………

……………………………………………
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Συvoλικά
πρoβλεπόµεvα έσοδα:

Συνολικά πραγµατικά
έσοδα

ε) Λοιπά
(παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ,
σηµείο 9)
Προσδιορίστε :

……………………………………………

……………………………………………

Σύνολο κεφαλαίου
1

(στοιχεία α) - ε))

2. Έσοδα προερχόµενα από το σχέδιο
Τυχόν έσοδα που προέρχονται από το σχέδιο δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να θεωρηθούν µέρος της αυτοχρηµατοδότησης (κεφάλαιο 3)

α) Τέλη εγγραφής

β) Πώληση εκδόσεων

γ) Λοιπά

Προσδιορίστε :
……………………………………………

……………………………………………

Σύνολο κεφαλαίου
2 (στοιχεία α+β+γ)
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3. Αυτοχρηµατοδότηση του αιτούντος οργανισµού και των συνδιοργανωτών
Η συνεισφορά αυτή πρέπει να είναι από  ίδια κεφάλαια ή από κεφάλαια που έχουν εξασφαλιστεί ειδικά για το σχέδιο.
Έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες του σχεδίου δεν είναι δυνατόν κατά κανένα τρόπο να θεωρηθούν αποκτηθέντα για το ίδιο το σχέδιο κεφάλαια.

α) Αιτών οργανισµός:

β) Συνδιοργανωτές:
(διευκρινίστε)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Σύνολο κεφαλαίου
3 (στοιχεία α+β)

Γενικό σύνολο εσόδων (1+2+3)
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙ∆Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Να υπογραφεί κατά την υποβολή του προβλεπόµενου
προϋπολογισµού

Να υπογραφεί κατά την υποβολή του απολογισµού.

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι ο υποβληθείς προβλεπόµενος
προϋπολογισµός είναι αληθής και ακριβής και ότι ο αιτών
οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα Β, σηµείο α) της αίτησης
υποβολής προτάσεων.

Ονοµατεπώνυµο:

Θέση στον αιτούντα οργανισµό:

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή :

Ο/Η υπογεγραµµένος/-η βεβαιώνει ότι οι υποβληθέντες τελικοί
λογαριασµοί είναι αληθείς και ακριβείς.

Ονοµατεπώνυµο:

Θέση στον αιτούντα οργανισµό:

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή :

Επίσηµη σφραγίδα: Επίσηµη σφραγίδα:
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ΜΕΡΟΣ IV

(να συµπληρωθεί - µαζί µε το Μέρος I και το έντυπο τραπεζικών στοιχείων - µόνο για τα σχέδια
µετάφρασης)

Παρακαλείστε να βάλετε σε κύκλο τον αριθµό των έργων που προτείνονται για µετάφραση στην
παρούσα αίτηση.
ΣΗΜ.: Κάθε αίτηση πρέπει να καλύπτει το λιγότερο τέσσερα και το ανώτερο δέκα
επιλέξιµα έργα.

4 5 6 7 8 9 10

I. ΕΚ∆ΟΤΗΣ

Επωνυµία του εκδοτικού οίκου:

………………………………………………………………..

∆ιεύθυνση:

……………………………………………………………………………………...

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

Tηλ.: ......................................……..... Φαξ: ...…...…………..............................

∆ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου: ................................................................................

Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι ο υποβληθείσες πληροφορίες είναι αληθείς και ακριβείς και ότι ο
αιτών οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις καταστάσεις που αναφέρονται
λεπτοµερώς στο παράρτηµα Β, σηµείο α) της αίτησης υποβολής προτάσεων. Στην
περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτησή µου, δεσµεύοµαι µε την παρούσα δήλωση να γίνεται ρητή
µνεία της χορηγούµενης από την Επιτροπή χρηµατοδότησης σε κάθε ευκαιρία και συµφωνώ να
δηµοσιεύσει η Επιτροπή τις λεπτοµέρειες του σχεδίου (συµπεριλαµβανοµένων και των διευθύνσεων
των οργανισµών) στον ιστότοπο Europa. 

Ονοµατεπώνυµο:

Θέση στον αιτούντα οργανισµό:

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή :

Επίσηµη σφραγίδα:
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ
ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ (4 έως 10).

I. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αριθ. έργου: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tίτλος ....................................................………………............................................

Συγγραφέας (-εις)........................................................................…………………..........................

Εθνικότητα του συγγραφέα..........................................................……………….............................

Επωνυµία εκδοτικού οίκου ......................................................………………......................................

Λογοτεχνικό είδος...........................................................………………......................................

Ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης .......................................……………….................................

Τόπος πρώτης έκδοσης ..........................................………………...............................

Γλώσσα του πρωτότυπου έργου ................................................……………….............................

Σύντοµη περίληψη του έργου στα αγγλικά ή στα γαλλικά:
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II. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης εκχώρησης των δικαιωµάτων µετάφρασης13

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

Προτεινόµενη γλώσσα στόχος ....................................……………………………..........

Έχει µεταφραστεί ήδη το έργο στην προτεινόµενη γλώσσα;

ΝΑΙ        

ΟΧΙ        

Η έκδοση του µεταφρασµένου έργου θα είναι δίγλωσση;

ΝΑΙ        

ΟΧΙ        

III. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................................................

Εθνικότητα ...................................................................................................

∆ιεύθυνση .........................................................................................................

Μεταφράσεις έργων (ενδεικτικά) ...............................................................

IV. ΚΟΣΤΟΣ

Αριθµός σελίδων ............................................................………………………………..........

Συνολικός αριθµών χαρακτήρων ανά σελίδα ……………………………………………………………

Αµοιβή του µεταφραστή ανά σελίδα (σε ευρώ) …………………………………………….

Συνολικό κόστος µετάφρασης (σε ευρώ): ………………….……………………….

Συνολικό κόστος έκδοσης (σε ευρώ): ………………………………………………..

Προβλεπόµενη τιµή πώλησης του µεταφρασµένου έργου (σε ευρώ) ...............………………................

Προβλεπόµενος συνολικός αριθµός αντιτύπων του µεταφρασµένου έργου ……………..……………..

Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της µετάφρασης (ΣΗΜ.: η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να
είναι πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας επιδότησης από την Επιτροπή, η
οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στις 15 Απριλίου 2004) ...…...............................

                                                

 ΣΗΜ.: τα συµβόλαια πρέπει να ισχύουν και να µην έχουν λήξει. Σε περίπτωση που η εκχώρηση των
δικαιωµάτων έχει αποτελέσει αντικείµενο παράτασης, παρακαλείστε να επισυνάψετε το έγγραφο µε το
οποίο βεβαιώνεται η παράταση αυτή.
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Προβλεπόµενη ηµεροµηνία παράδοσης της µετάφρασης από το µεταφραστή ...…............................... 

Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έκδοσης (µήνας και έτος): .......…………...................................................
(ΣΗΜ.: η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να είναι πριν από τις 30 Νοεµβρίου 2005)

Έχετε λάβει ή έχετε υποβάλει αίτηση για άλλη επιδότηση για τη µετάφραση του έργου αυτού; Εάν
ναι, παρακαλείστε να δηλώσετε τον οργανισµό στον οποίο έχετε απευθυνθεί και το ποσό που έχετε
ζητήσει (σε ευρώ):

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

Έχετε λάβει ή έχετε υποβάλει αίτηση για επιδότηση της έκδοσης του έργου αυτού; Εάν ναι,
παρακαλείστε να δηλώσετε τον οργανισµό στον οποίο έχετε απευθυνθεί και το ποσό που έχετε
ζητήσει (σε ευρώ):

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

Ηµεροµηνία:

Ονοµατεπώνυµο και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του εκδότη Ονοµατεπώνυµο και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του
µεταφραστή

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

……………………………………………………………………………………………………….
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού

Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός
Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο

Να συµπληρωθεί από τον αιτούντα: Επωνυµία και διεύθυνση του οργανισµού στον οποίο θα αποσταλεί
η απόδειξη παραλαβής

Επωνυµία:

∆ιεύθυνση:

AΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ :

Αίτηση υποψηφιότητας για το σχέδιο που φέρει τον τίτλο

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αριθ. αναφοράς που πρέπει να αναφέρεται σε κάθε αλληλογραφία

(εάν δεν αναγράφεται ο αριθµός αναφοράς, η αλληλογραφία θα επιστρέφεται στον
αποστολέα):

CLT 2004 –Sec/

Ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή της
ταχυδροµικής υπηρεσίας):


