ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες»

Αντικείμενο & Σκοπός Πρόσκλησης

έργα.

Η Πρόσκληση θα ενισχύσει έργα και δράσεις
σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε
αντικείμενα που αφορούν:
α) στην κλιματική αλλαγή,
β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
γ)
στην
αναβάθμιση
περιβάλλοντος, και
δ)
στην
προστασία
βιοποικιλότητας,

του
και

ανθρωπογενούς
διατήρηση

της

με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή
της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
πολιτικής και την προώθηση των στόχων της
βιώσιμης ανάπτυξης.

 Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα
συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση, με εξαίρεση
τους δικαιούχους που εδρεύουν σε παραμεθόριες
νησιωτικές
περιοχές,
που
μπορούν
να
υποβάλλουνμέχρι δύο προτάσεις.

Για την εφαρμογή του παρόντος ως παραμεθόριες
νησιωτικές περιοχές ορίζονται οι νήσοι της Λέσβου,
της Χίου, της Σάμου, της Λέρου, της Κω και του
Καστελόριζου.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης
ανέρχεται σε 1.500.000 €
Ανά έργο το μέγιστο ποσό των δαπανών που θα
χρηματοδοτηθεί ανέρχεται σε 50.000 €, συμπ. του
ΦΠΑ

Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της
αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
των ΜΚΟ σε έργα, την πρωτοβουλία και την
ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν 1. Δαπάνες προσωπικού
οργανωμένοι φορείς πολιτών.
2. Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής μελών της
ομάδας έργου για τις ανάγκες του έργου.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Επικεφαλής
εταίροι:
Μη
Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και
λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά,
Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ),
Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Σωματεία
εργαζομένων
στην
Ελλάδα,
Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και
Συνεταιρισμούς
εργαζομένων,
που
περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους
σκοπούς την προστασία και διαχείριση του
φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την
προστασία ειδών άγριας ζωής, συμπράξεις των
ανωτέρω φορέων μεταξύ τους
Εταίροι: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό
Δημόσιο
(πανεπιστημιακά
ιδρύματα
και
ερευνητικά
κέντρα,
Οργανισμούς
Τοπ.
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.)
 Αίτηση υποβολής πρότασης δεν μπορούν να
υποβάλουν
όσοι
δικαιούχοι
των
προηγούμενων προσκλήσεων δεν έχουν
ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο Πρόγραμμα

3. Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών.
4. Κόστη αγοράς ειδικού εξοπλισμού.
5. Περιορισμένες
δαπάνες
υποδομών,
απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου
6. Αναλώσιμα.
7. Άλλες δαπάνες
υλικό κ.α.).

(δημοσιότητα,

ενημερωτικό

 Δεν
χρηματοδοτούνται
οι
αμοιβές
προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε
τακτική βάση είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε
από τους φορείς υλοποίησης του έργου και
πάγιες λειτουργικές δαπάνες των φορέων.

Διάρκεια Έργων
Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, με έναρξη το
συντομότερο 1/7/2021 και το αργότερο
μέχρι 1/10/2021.

Υποβολή
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων:
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.
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