
 

 

Συχνές ερωτήσεις για το «Πρόγραμμα Θεματικών Δωρεών» 

Ερώτηση: Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης; 
Απάντηση: Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δεν συμπεριλαμβάνονται στους επιλέξιμους φορείς 
υλοποίησης ενός έργου, αλλά δύνανται να συμμετέχουν ως εταίροι στα 
υλοποιούμενα έργα. 
 
Ερώτηση: Υπάρχει κάποιο πρότυπο για  την υπεύθυνή δήλωση που ζητάτε και σε 
διαφορετική περίπτωση τι πρέπει να αναγράφει; 
Απάντηση: Όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένου και του 
πρότυπου υπεύθυνης δήλωσης βρίσκονται στο πεδίο “downloads” στην ανακοίνωση 
του προγράμματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη 
(https://www.bodossaki.gr/draseis-toy-idrymatos/dorees-toy-
idrymatos/trechonta-programmata-doreon/)    
 
Ερώτηση: Ένα δημόσιο ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμος φορέας υλοποίησης 
έργου;  
Απάντηση: Ναι, τα δημόσια ελληνικά Πανεπιστήμια είναι επιλέξιμοι φορείς 
υλοποίησης. 
 
Ερώτηση: Είναι τα Πανεπιστημιακά Τμήματα / Ερευνητικά Εργαστήρια επιλέξιμοι 
φορείς υλοποίησης έργου; 
Απάντηση: Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα / Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν 
επιλέξιμους φορείς υλοποίησης.  
 
Ερώτηση: Εάν υποψήφιος φορέας υλοποίησης έργου είναι νοσοκομείο, θα 
καταθέσει την αίτηση η διοίκηση του νοσοκομείου ή η αρμόδια κλινική που θα 
υλοποιήσει επί του πρακτέου την πρωτοβουλία; 
Απάντηση: Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται και συνυποβολή σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
υποψήφιου φορέα. Αν η αναφερόμενη κλινική δεν διαθέτει αυτοτελή νομική 
προσωπικότητα και διοίκηση αλλά υπάγεται διοικητικά στο νοσοκομείο, η αίτηση 
κατατίθεται και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το διοικητικό όργανο του 
νοσοκομείου. 
 
Ερώτηση: Αν η αίτηση έργου περιλαμβάνει υποψήφιο φορέα υλοποίησης έργου και 
επιλέξιμο εταίρο επιχορηγούνται και δαπάνες που θα υλοποιήσει και ο εταίρος; 
Απάντηση: Ναι, οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο εταίρος είναι επιλέξιμες, υπό την 
επιφύλαξη τήρησης των σχετικών όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος. 
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Ερώτηση: Στα βαθμολογικά κριτήρια παίζει ρόλο το επίπεδο της επικράτειας στο 
οποίο θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο – δράση; Δηλαδή αν αυτό  είναι σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο; 
Απάντηση: Όχι, στη βαθμολόγηση δεν παίζει ρόλο το επίπεδο της επικράτειας στο 
οποίο θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο με δεδομένο πως η επιλεχθείσα 
γεωγραφική περιοχή εντάσσεται στο προβλεπόμενο πλαίσιο υλοποίησης των 
στόχων του προγράμματος. 
 
Ερώτηση: Πως αποδεικνύεται η διαχειριστική ικανότητα του υποψήφιου φορέα 
υλοποίησης;  
Απάντηση: Η διαχειριστική ικανότητα του φορέα υλοποίησης αποδεικνύεται από 
την πρότερη εμπειρία του και την δηλωθείσα ομάδα έργου. 
 
Ερώτηση: Τι ποσοστό του προϋπολογισμού υλοποίησης του έργου, καλύπτει το 
πρόγραμμα; 
Απάντηση: Το πρόγραμμα θεματικών δωρεών δύναται να καλύψει έως και το 100% 
των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού υλοποίησης ενός έργου, έως το ποσό 
των 50.000 ευρώ. 
 
Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη ενός οργανισμού-εταίρου στην αίτηση; 
Απάντηση: Όχι. Η ύπαρξη εταίρου δεν είναι απαραίτητη για την επιλεξιμότητα της 
αίτησης. 
 
Ερώτηση: Από ποιον μήνα μπορεί να οριστεί η ημερομηνία έναρξης του έργου; 
Απάντηση: Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια του υποψήφιου έργου 
συμπληρώνονται από τον υποψήφιο φορέα υλοποίησης ήδη κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πρέπει να κυμαίνεται εντός 
των χρονικών ορίων που θέτει η πρόσκληση. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης 
προς επιχορήγηση, η τελική ημερομηνία έναρξης οριστικοποιείται σε συνεννόηση με 
το Ίδρυμα Μποδοσάκη  
 
Ερώτηση: Μπορεί ένας υποψήφιος φορέας να υποβάλει δύο αιτήσεις σε 
διαφορετικές θεματικές; Επίσης, μπορεί ένας φορέας να συμμετάσχει στην ίδια 
θεματική αλλά με διαφορετικό ρόλο (φορέας υλοποίησης, εταίρος); 
Απάντηση: Ένας φορέας μπορεί να υποβάλει δύο αιτήσεις σε διαφορετικές 
θεματικές ενότητες και έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε δύο διαφορετικά 
έργα στην ίδια θεματική ενότητα, αλλά με διαφορετικό ρόλο (φορέας υλοποίησης 
στο ένα έργο, εταίρος στο άλλο). 
 
 
 
 
 



  

 

Ερώτηση: Ο εταίρος καλείται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα της αίτησης όπως υπεύθυνη δήλωση, 
απολογισμούς, ισολογισμούς κ.α.; 
Απάντηση: Η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση του προγράμματος υποβάλλονται μόνο από τον υποψήφιο φορέα 
υλοποίησης. 
 
Ερώτηση: Ο φορέας μας έχει λάβει επιχορήγηση για την υλοποίηση έργου στο 
πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund το οποίο και δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόμη.  Έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε αίτηση στο πρόγραμμα θεματικών 
δωρεών; 
Απάντηση: Ναι, ένας φορέας που υλοποιεί έργο στο πλαίσιο του Active citizens fund 
έχει τη δυνατότητα  υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα θεματικών δωρεών, καθώς 
είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα για διπλή 
παράλληλη χρηματοδότηση του ίδιου έργου. 
 
Ερώτηση: Ποια έγγραφα καλείται να προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης 
κάθε υποψήφιος φορέας υλοποίησης; 
Απάντηση: Κάθε υποψήφιος φορέας υλοποίησης καλείται να υποβάλει τα σχετικά 
έγγραφα όπως αυτά αποτυπώνονται στην τελευταία σελίδα του αρχείου της αίτησης 
με τίτλο ενότητας: «κατάλογος ελέγχου εγγράφων».  
 
Ερώτηση: Ο φορέας μας ιδρύθηκε μέσα στο 2022 έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης; 
Απάντηση: Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιχορηγούνται φορείς που 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θα έχουν συμπληρώσει 
τουλάχιστον ένα (1) έτος, ήτοι δώδεκα (12) μήνες, από τη σύστασή τους και δη την 
απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην Ελλάδα.  
 
Ερώτηση: Ένας υποψήφιος φορέας υλοποίησης έχει τη δυνατότητα να ορίσει ως 
υπεύθυνο έργου, πρόσωπο το οποίο δεν εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας 
στον φορέα;  
Απάντηση: Ναι, ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης μπορεί να ορίσει υπεύθυνο έργου, 
φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν διαθέτει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα 
(σύμβαση έργου, παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών).  
 
 


