Κοσμο-Πολιτισμός
info@cosmosofculture.org,
https://www.facebook.com/cosmosofculture.org/
Σεφέρη 7 και Λ. Βουλιαγμένης, Δάφνη Αττικής (Μετρό Αγ. Ιωάννης)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
«Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα»
20-27 Νοεμβρίου 2017
Το σεμινάριο αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία
προκηρύσσονται κεντρικά από τις Βρυξέλλες και αφορούν συνεργασία μη
κερδοσκοπικών και όχι μόνο φορέων από διάφορες χώρες μέλη της Ε.Ε.
καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν καθεστώς σύνδεσης ή ειδική
συνεργασία με αυτήν.
Σημαντικό είναι ότι τα προγράμματα αυτά ανακοινώνονται σε σταθερές
ημερομηνίες κατά την διάρκεια του χρόνου και αφορούν την προγραμματική
περίοδο 2014-2021.
Τα μαθήματα θα γίνουν σε τέσσερεις μέρες από 4 ώρες την ημέρα καθώς και
ένα δίωρο μάθημα – παρουσίαση των προτάσεων των συμμετεχόντων.
ΜΑΘΗΜΑ 1
Γενικά στοιχεία οργάνωσης μη κερδοσκοπικών φορέων.. Οργάνωση Σχεδίου
Δράσης για χρηματοδότηση. Επικοινωνία, επαφές και δικτύωση.
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Τι είναι οι Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Έμφαση σε μεγάλα προγράμματα.
Κανόνες χρηματοδότησης. Δικαιούχοι συμμετοχής σε προγράμματα..
Διαδικασία υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης και κριτήρια αποδοχής της
πρότασης.
ΜΑΘΗΜΑ 2
Πρόγραμμα Europe for Citizens/Horizon και επιμέρους προγράμματα.
Στοχευμένη ανάλυση που αφορά τα παραπάνω ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις τους, σε ποιους
απευθύνονται και πότε δημοσιεύονται. Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί.
Άσκηση: Ιδέες χρηματοδότησης. Σύνταξη πρότασης.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3
Πρόγραμμα Culture/Erasmus +
Στοχευμένη ανάλυση που αφορά τα παραπάνω ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις τους, σε ποιους
απευθύνονται και πότε δημοσιεύονται. Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί.
Άσκηση: Ιδέες χρηματοδότησης. Σύνταξη πρότασης.
ΜΑΘΗΜΑ 4
Προετοιμασία για υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Έρευνα για το
κατάλληλο πρόγραμμα. Πως βρίσκουμε εταίρους. Αποτύπωση της ιδέας μας,
χρονοδιάγραμμα και προσχέδιο. Σύσταση και συναντήσεις μεταξύ των μελών
της ομάδας. Συγγραφή αίτησης και προϋπολογισμού.
Άσκηση: Καταρτίζω το προσχέδιό μου με βάση την ιδέα μου.
ΜΑΘΗΜΑ 5
Παρουσίαση προτάσεων των συμμετεχόντων στο σεμινάριο και συζήτηση.

-----------------Η Ανδριάνα Μαρδάκη είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος μη
κερδοσκοπικών φορέων. Επίσης διδάσκει σε Ελλάδα και εξωτερικό σε
σεμινάρια που αφορούν μη κερδοσκοπικούς φορείς καθώς και νομική
ορολογία σε επαγγελματίες του εξωτερικού. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά δίκτυα
και είναι εκπρόσωπος του Κοσμο-Πολιτισμού.
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Υλικό σεμιναρίου: Τα εργαστήρια υποστηρίζονται από σημειώσεις,
υποδείγματα, σχεδιαγράμματα, ασκήσεις, βιβλιογραφία και πηγές.
Σε ποιους απευθύνονται: Σε μέλη και εθελοντές μη κερδοσκοπικών
φορέων, που μπορούν στην συνέχεια να ενημερώσουν τον οργάνωση-σύλλογό
τους αλλά και σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει και να προβάλει την
δουλειά του και τα projects που αναπτύσσει.
Που θα γίνονται: Στο νέο χώρο του Κοσμο-Πολιτισμού στην Δάφνη, οδός
Σεφέρη 7 και Λ. Βουλιαγμένης. Ο ολοκαίνουριος χώρος μας απέχει μόλις 5
λεπτά από το Σταθμό Μετρό «Άγιος Ιωάννης» της Γραμμής 2 του Μετρό και
είναι απέναντι από τους κινηματογράφους ΝΑΝΑ – Cinemax Cyta επί της Λ.
Βουλιαγμένης.
Πότε: Τα μαθήματα θα γίνουν τον 20-21 και 23-24 Νοεμβρίου 2017 και οι
παρουσιάσεις την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.
Διάρκεια Σεμιναρίου: Τα μαθήματα θα διαρκέσουν συνολικά 18 ώρες και
πιο συγκεκριμένα: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 17.30 – 21.30 και
την επόμενη Δευτέρα 18.00 -20.00, θα παρουσιαστούν οι εργασίες
Βεβαίωση Παρακολούθησης: Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν
το σεμινάριο, θα δοθεί ανάλογη βεβαίωση.
Δίδακτρα: Η εισφορά – συμμετοχή είναι 150 Ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο
ΦΠΑ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι το 1ο Μάθημα θα πρέπει να έχετε εξοφλήσει.

Ειδικές Εκπτώσεις:



Για όσους κάνουν προεγγραφή και προκαταβάλουν μέχρι και 27
Οκτωβρίου, η εισφορά είναι 120 Ευρώ.
Τόσο για φοιτητές όσο και για ανέργους (με την επίδειξη της σχετικής
κάρτας), η εισφορά είναι 120 Ευρώ.

Εγγραφές: Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής και στείλτε την στο
info@cosmosofculture.org.
Επικοινωνία:



Με e-mail στο info@cosmosofculture.org
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9769271, 6987887018 (Δευ-Πα ώρες
11.00-14.00 και 17.30-20.30 και Σάββατο 11.00-14.00).

Κοσμο-Πολιτισμός, πολιτιστικός οργανισμός
e-mail: info@cosmosofculture.org
website: www.cosmosofculture.org
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facebook: www.facebook.com/cosmosofculture
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