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1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχοντας ως πρωταρχική μέριμνα τη στήριξη της 

νέας γενιάς, υποστηρίζει πρωτοβουλίες που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να 

διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.  

Το Πρόγραμμα «Υποστήριξη Πρωτοβουλιών για Νέους» επιχορηγείται από τη Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέα Γενιά σε Δράση» και υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σε συνέχεια 

της  υπ’ αριθμ. 1526/73/28.11.2013 Απόφασης ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στρατηγικός στόχος του 

Προγράμματος είναι να στηρίξει οικονομικά πρωτοβουλίες και σχέδια που υλοποιούνται 

στη χώρα μας, απευθύνονται στη νέα γενιά και συμβάλλουν στην απόκτηση ικανοτήτων 

τόσο μέσω της μη τυπικής μάθησης, όσο και μέσω της προώθησης της ενεργού συμμετοχής 

των νέων στην κοινωνία.  

 

2. ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι Προτάσεις θα πρέπει να περιγράφουν δράσεις που αφορούν την επένδυση στην 

ελληνική νεολαία και την προώθηση της προοπτικής της, τη βελτίωση της πρόσβασης των 

νέων και της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία, την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες αναφορικά με 

τους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχολησιμότητας και της δημόσιας ζωής, τη 

διευκόλυνση των δυνατοτήτων των νέων ως ενεργοί, υπεύθυνοι πολίτες, την καλλιέργεια 

της συνείδησης των νέων αλλά και της κοινωνίας αναφορικά με τους κινδύνους που 

διατρέχει μια κοινωνία λόγω της αυξανόμενης ανεργίας καθώς και των δεικτών φτώχειας 

μεταξύ των νέων, την καλλιέργεια συνείδησης των νέων αναφορικά με ζητήματα 

περιβαλλοντικής προστασίας, την ενθάρρυνση για την ανάληψη πρωτοβουλίας, την παροχή 

υποστήριξης σε προγράμματα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα και την 

ποιότητα ζωής των νέων ανθρώπων και της κοινωνίας και την υποστήριξη των δράσεων 

που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό, ενισχύοντας την ανάπτυξη των 

δημιουργικών δυνατοτήτων των νέων. 

Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να λαμβάνουν ως σημείο αναφοράς τους 

γενικούς στόχους και προτεραιότητες του Προγράμματος της Ε.Ε Νέα Γενιά σε Δράση  και 

τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος: Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων.  

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων γενικά και της ιδιότητάς τους ως 

Ευρωπαίοι πολίτες ειδικότερα 

�  Την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και την προώθηση της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων, 

ιδίως με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

� Την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διαφορετικές χώρες 

� Τη συμβολή της βελτίωσης της ποιότητας των υποστηρικτικών δομών για νεανικές 

δραστηριότητες και των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον 

τομέα της νεολαίας 
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� Την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: 

Κύριες:  

� Έννοια του Ευρωπαίου πολίτη 

� Συμμέτοχη των νέων 

� Πολυπολιτισμικότητα  

� Ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες 

 

Ετήσιες 2013: 

� Ευρωπαίος πολίτης και τα δικαιώματά του 

� Ενεργός συμμετοχή των νέων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

� Προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσω σωματικών δραστηριοτήτων 

συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού 

� Ανεργία των νέων 

� Δέσμευση για ενταξιακή ανάπτυξη: καταπολέμηση της φτώχιας και της 

περιθωριοποίησης 

� Δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων: 

� Μη Κερδοσκοπικοί ή Μη Κυβερνητικοί οργανισμοί, σύλλογοι, σωματεία που εδρεύουν 

νόμιμα στην Ελλάδα 

� Δημόσιοι Φορείς 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

4.1. Έντυπο Πρότασης και Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει Πρόταση με τη συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου 

Υποβολής Πρότασης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

www.inedivim.gr  

Σε κάθε μία υποβαλλόμενη Πρόταση πρέπει να περιγράφεται με πληρότητα και σαφήνεια η 

προτεινόμενη δράση, ο στόχος και η μέθοδος υλοποίησής της, ο ρόλος των εμπλεκόμενων 

νέων, ο αναλυτικός προϋπολογισμός της δράσης ανά κατηγορία δαπάνης καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων.  

Επισημαίνονται τα εξής: 

� Οι δράσεις που θα περιγράφονται στην υποβαλλόμενη Πρόταση θα πρέπει να 

υλοποιηθούν από 1/2/2014 – 31/10/2014, χρονική περίοδος που αφορά στην 

επιλεξιμότητα των δαπανών 

� Ως ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε Πρόταση ορίζεται το ποσό των 50.000 ευρώ.  

 

Μαζί με το Έντυπο της Πρότασης, κάθε φορέας καλείται να συνυποβάλει: 
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� Αποδεικτικό σύστασης του φορέα (καταστατικό θεωρημένο από το καθ’ ύλην αρμόδιο 

Πρωτοδικείο κατά το τελευταίο εξάμηνο, αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως) 

� Ασφαλιστική ενημερότητα φορέα 

� Φορολογική ενημερότητα φορέα 

� Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλύεται στο επισυναπτόμενο Έντυπο 

Υποβολής Πρότασης 

Οι Προτάσεις και τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στο Τμήμα 

Κεντρικής Γραμματείας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Αχαρνών 417, Τ.Κ. 111 43 Αθήνα. 

4.2 Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων 

Οι Προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (7:30 μέχρι 15:00), είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς, από 2/12/2013 έως 

16/12/2013, στη Διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & 

Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα 3
ος

 όροφος, Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας.  

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω Διεύθυνση με 

συστημένη επιστολή. Σε αυτή την περίπτωση ως ημερομηνία υποβολής της πρότασης 

λογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου.  

Ο φάκελος που υποβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να φέρει την ένδειξη: 

Πρόγραμμα: Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων Για την υπ’ αριθμ. 

601.1/78/56270/2.12.2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή 

Προτάσεων. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι Προτάσεις των φορέων θα αξιολογηθούν από Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά 

για το σκοπό αυτό, από στελέχη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

Η διαδικασία της Αξιολόγησης επιμερίζεται σε δύο (2) Στάδια: 

Α’ Στάδιο: Έλεγχος Τυπικών Στοιχείων: 

Κατά το Στάδιο αυτό, ελέγχονται οι τυπικές προϋποθέσεις: 

� Εμπρόθεσμο Πρότασης 

� Αποδεικτικό σύστασης του φορέα ( καταστατικό θεωρημένο από το καθ’ ύλην αρμόδιο 

πρωτοδικείο κατά το τελευταίο εξάμηνο, αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως) 

� Ασφαλιστική ενημερότητα φορέα 

� Φορολογική ενημερότητα φορέα 

� Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλύεται στο επισυναπτόμενο Έντυπο 

Υποβολής Πρότασης 

Τυχόν έλλειψη αυτών συνιστά λόγο μη παραδεκτού του φακέλου, με αποτέλεσμα η 

Πρόταση να ακυρώνεται.  
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Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση Ποιοτικών Στοιχείων 

Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των Προτάσεων 

που πληρούν τα τυπικά στοιχεία του Α’ Σταδίου, με βάση τα εξής κριτήρια: 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ: 

� ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

30 

Α) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

� ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

� ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Β) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Η / ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ) 

� ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

� ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Γ) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

� ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ (FOLLOW 

– UP) 

� ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

50 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

� ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

20 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή διαβιβάζει τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

προς έγκριση. 

Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  
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6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Το Πρόγραμμα επιχορηγείται από εθνικούς πόρους της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 

μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών των δράσεων, θα πρέπει να 

συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν.  

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος είναι οι εξής:  

� διαμονή – διατροφή συμμετεχόντων, 

� ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, 

� ενοικίαση αίθουσας, 

� μετακινήσεις συμμετεχόντων,  

� διαφημιστικό υλικό- υλικό διάδοσης και αξιοποίησης,  

� αμοιβές συνεργατών  

 

 Δεν χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε: 

� προσωπικά έξοδα συμμετεχόντων 

� αγορά πάγιου εξοπλισμού 

� εκδρομές αναψυχής/ ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

� δραστηριότητες τουριστικού χαρακτήρα 

� οτιδήποτε δεν έχει συνάφεια με την υποβληθείσα δραστηριότητα. 

Οι όροι χρηματοδότησης εξειδικεύονται περαιτέρω στις συμβάσεις τις οποίες υπογράφουν 

οι τελικοί δικαιούχοι. 

Επισημαίνεται ότι όλες οι δαπάνες που θα παρουσιαστούν από τους φορείς κατά τον 

οικονομικό απολογισμό, πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της περιόδου επιλεξιμότητας 

των δαπανών, όπως αυτή θα εξειδικευτεί στις Συμβάσεις τις οποίες υπογράφουν οι τελικοί 

δικαιούχοι και να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που είναι αναγκαίες και 

σχετίζονται άμεσα με τη διεξαγωγή της δράσης.  

Δαπάνες οι οποίες υποκρύπτουν ανάθεση (υπεργολαβία) του συνόλου της δράσης σε τρίτο, 

θα απορρίπτονται. 

Οι όροι των επιχορηγήσεων θα εξειδικεύονται περαιτέρω στις Συμβάσεις, τις οποίες θα 

υπογράφουν οι δικαιούχοι με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

� Οι χρηματοδοτούμενοι φορείς υποχρεούνται: 

� να συμπεριλάβουν το λογότυπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης καθώς και του Προγράμματος της Ε.Ε Νέα Γενιά σε 

Δράση σε οποιασδήποτε μορφής υλικό παράγεται σε συνάφεια με το Πρόγραμμα 

(φυλλάδια, αφίσες κ.τ.λ), καθώς και να αναρτά σύνδεσμο για το Πρόγραμμα σε εμφανές 

σημείο στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας τους.  

� Να αναφέρουν ρητά ότι το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και 

Δια βίου Μάθησης – Εθνική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο 

πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε ‘Νέα Γενιά σε Δράση’ σε 
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κάθε δημόσια ανακοίνωση, έντυπη ή ηλεκτρονική καταχώριση ή κάθε άλλου είδους 

δημοσίευση. 

� να υποβάλλουν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ έκθεση περιγραφής της υλοποιηθείσας δράσης δύο μήνες 

μετά την λήξη της δραστηριότητας, υπογεγραμμένη λίστα συμμετεχόντων, πρωτότυπα 

παραστατικά και μία φωτοτυπία αυτών για το σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών 

καθώς και όλο το παραγόμενο υλικό.  

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις 

σχετικά με το Πρόγραμμα στο τηλέφωνο 210 2599360 & 210 2599300.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

                                                                                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 


