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Ανοιχτό Πρόγραμμα Δωρεών 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης δωρεών 

 

Η χρηματοδοτική στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη υπηρετεί το όραμά του 
για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους και 
αναλύεται στους τέσσερις πυλώνες δράσης του: 

• την προαγωγή της παιδείας 
• την αναβάθμιση της υγείας 
• την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών  
• την προστασία του περιβάλλοντος 

Το «Ανοιχτό Πρόγραμμα Δωρεών» στοχεύει στην υποστήριξη φορέων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δημόσιων φορέων για την ομαλή υλοποίηση των 
δράσεων τους διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 

Επιλέξιμοι Φορείς προς επιχορήγηση 

Το Ίδρυμα επιχορηγεί αποκλειστικά φορείς που υλοποιούν δράσεις μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, επιχορηγούνται 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(σωματεία/σύλλογοι, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ιδρύματα κ.ά.) που 

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος από τη σύστασή τους και την απόκτηση 

νομικής προσωπικότητας στην Ελλάδα. Επιπλέον, υποστηρίζονται δημόσιοι 

φορείς (σχολεία, νοσοκομεία κλπ.) που δραστηριοποιούνται στους τομείς, η 

ενίσχυση των οποίων εντάσσεται στους καταστατικούς σκοπούς και τους 

στρατηγικούς πυλώνες δράσης του Ιδρύματος, όπως η παιδεία, η υγεία και το 

περιβάλλον.  

 

Επιλέξιμες Δαπάνες προς επιχορήγηση 

Το Ίδρυμα επιχορηγεί δαπάνες που συνδέονται αποκλειστικά με το αντικείμενο 

της αίτησης και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αυτής. Ο 

προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται με σαφήνεια και το ύψος του να 

αντικατοπτρίζει και να διασφαλίζει την ορθή ισορροπία μεταξύ του κόστους της 

προτεινόμενης δωρεάς και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.  
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Ενδεικτικές Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν: 

• Λειτουργικά κόστη όπως ΔΕΚΟ, κάλυψη ενοικίου, θέρμανσης κ.α. 

• Εξοπλισμός. 

• Αναλώσιμα (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς τροφίμων) 

• Υπεργολαβίες  

 

Οι κάτωθι δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες: 

• Δαπάνες που δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια. 

• Υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες. 

• Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από οποιονδήποτε τρίτο (διπλή 

χρηματοδότηση). 

• Δαπάνες εκτός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 

 Κριτήρια Αξιολόγησης 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων είναι τα ακόλουθα: 

• Μέγεθος της αίτησης –προτεραιότητα δίνεται στις μικρές αιτήσεις έως 

5000 €. 

• Κοινωνικός αντίκτυπος της συνολικής δραστηριότητας του φορέα. 

• Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα - ευχέρεια του φορέα. 

• Τεκμηρίωση της ανάγκης.  

• Κοινωνικός αντίκτυπος της δωρεάς. 

 

Υποβολή Αιτήσεων 

Οι αιτήσεις για το Ανοιχτό Πρόγραμμα Δωρεών θα υποβάλλονται μόνο 

ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας JIRA.  Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή καθ’ όλη 

τη διάρκεια της χρονιάς και τα αιτήματα θα εξετάζονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, έως ότου εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. 

Κατά την υποβολή της αίτησης θα απαιτείται η υποβολή, ως υποστηρικτικού 

εγγράφου, μίας Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην 

οποία θα βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή καθώς και ότι ο 

φορέας που εκπροσωπεί πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 
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Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αίτησής τους μέσω 

της πλατφόρμας JIRA. 

 

Διευκρινίσεις 

• Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη, ελεύθερη και 

αναιτιολόγητη κρίση του για την επιλογή των φορέων και των δράσεων 

προς επιχορήγηση  

• Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία 

ενστάσεων και επαναξιολόγησης των αιτήσεων. 

• Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να θέσει συγκεκριμένους όρους για την 

υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων. 

 

  

https://apps.bodossaki.gr:8443/servicedesk/customer/user/login?destination=portal%2F1

