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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην ενημέρωση των εν δυνάμει υποψηφίων για τη 

συγχρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν γεωργικά προϊόντα. 

Χρησιμεύει μόνο ως παράδειγμα. Τα πραγματικά ηλεκτρονικά έντυπα και τα υποδείγματα 

που παρέχονται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δικτυακή πύλη 

συμμετεχόντων ενδέχεται να διαφέρουν από το παρόν παράδειγμα. Οι προτάσεις πρέπει 

να συνταχθούν και να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής στην 

πύλη συμμετεχόντων. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο παρών οδηγός είναι σχεδιασμένος για να σας βοηθήσει στην προετοιμασία και 
την υποβολή της πρότασης, και να απαντήσει σε ερωτήσεις που ενδεχομένως 

ανακύψουν κατά την πορεία της διαδικασίας.  

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων, είναι επίσης διαθέσιμες οι ακόλουθες 

επιλογές: 

 Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή ή συναφείς ερωτήσεις: ανατρέξτε 

στην πύλη συμμετεχόντων στη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/index.html 

 Γραφείο τεχνικής υποστήριξης (IT helpdesk) της πύλης συμμετεχόντων: τα 

αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Υπηρεσίας Πληροφοριών για 

την Έρευνα στη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 Για ερωτήματα που δεν σχετίζονται με ζητήματα IT: Το γραφείο τεχνικής 

υποστήριξης του Chafea είναι διαθέσιμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu και τηλ.: +352-4301-36611. Το εν 

λόγω γραφείο τεχνικής υποστήριξης είναι ανοικτό τις εργάσιμες ημέρες 

μεταξύ 9:30-12:00 και 14:00-17:00. Το γραφείο τεχνικής υποστήριξης δεν 

είναι διαθέσιμο τα σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες.  

Επικοινωνήστε με το γραφείο τεχνικής υποστήριξης του Chafea μόνον αν 

δεν εντοπίσετε τις πληροφορίες που αναζητάτε στο υλικό που σας 

παρέχεται. 

Αν έχετε οποιεσδήποτε υποδείξεις ή σχόλια σχετικά για τη βελτίωση του παρόντος 

οδηγού, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο γραφείο τεχνικής 
υποστήριξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τις ετήσιες στρατηγικές 
προτεραιότητες του συστήματος προώθησης και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014 (Βασική 

νομοθετική πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 

Οκτωβρίου 2014). 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία 

και τα Τρόφιμα (CHAFEA) διαχειρίζεται την τεχνική και χρηματοδοτική 
εφαρμογή της προώθησης των γεωργικών προϊόντων, το πρόγραμμα υγείας της 

ΕΕ, το πρόγραμμα για τους καταναλωτές και την πρωτοβουλία «Καλύτερη 

κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα». 

(Συν-)δικαιούχος είναι οργάνωση που λαμβάνει ενωσιακή συγχρηματοδότηση 

μετά από επιτυχή αίτηση για ένα από τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ και την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας επιχορήγησης. Κατά τη 

διαδικασία υποβολής της αίτησης, γίνεται αναφορά στον αιτούντα(στους 

αιτούντες) και/ή τον συμμετέχοντα(τους συμμετέχοντες). Χρησιμοποιείται επίσης 

ο όρος προτείνουσα οργάνωση, τόσο για τους αιτούντες όσο και για τους 

δικαιούχους, ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας. 

Οι προτάσεις για απλά προγράμματα μπορούν να υποβληθούν από μία ή 

περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις από το ίδιο κράτος μέλος. 

Ένα επιμέρους πρόγραμμα ονομάζεται δράση. Αποτελείται από ένα ενιαίο σύνολο 

δραστηριοτήτων. 

Στην περίπτωση των απλών προγραμμάτων, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και του δικαιούχου (ή των δικαιούχων), που ονομάζεται 

συμφωνία επιχορήγησης. 

Όταν σε μία δράση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι/αιτούντες, 

πρέπει να υπογραφεί μεταξύ τους συμφωνία κοινοπραξίας συμπληρωματική 

της συμφωνίας επιχορήγησης. Η συμφωνία κοινοπραξίας πρέπει να μην 

περιλαμβάνει διατάξεις που αντίκεινται στη συμφωνία επιχορήγησης. 

Η προχρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, είναι ισοδύναμη 

προκαταβολής, όπως προβλέπεται στα νομοθετικά κείμενα. 

Φορέας υλοποίησης είναι ο φορέας στον οποίο ανατίθεται η υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος και έχει ρόλο υπεργολάβου. 

Πύλη συμμετεχόντων είναι ο ιστότοπος που φιλοξενεί τις πληροφορίες σχετικά 
με τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020», καθώς και άλλα 

προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων προώθησης των 

γεωργικών προϊόντων. 

Λογαριασμός ECAS είναι η Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Πρόκειται για το σύστημα μέσω του οποίου μπορείτε να συνδεθείτε με διάφορους 
ιστότοπους και διαδικτυακές υπηρεσίες που ελέγχει η Επιτροπή. 

Μητρώο δικαιούχων είναι το ηλεκτρονικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο 

καταγράφονται οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στην πρόγραμμα για την προώθηση των 

γεωργικών προϊόντων και σε άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Κωδικός αναγνώρισης συμμετέχοντος (PIC) είναι ένας 9ψήφιος κωδικός που 

λαμβάνουν οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 
καταχώρισης του φορέα. 

Αρμόδια εθνική αρχή είναι η υπεύθυνη υπηρεσία που έχει οριστεί από την 

κυβέρνηση του κράτους μέλους για τη διαχείριση της εφαρμογής των απλών 

προγραμμάτων.  
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1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης 
και προώθησης θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής που είχε 

αρχικά αναπτυχθεί για τα ερευνητικά προγράμματα «Ορίζοντας 2020».  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής υποβολής της πύλης συμμετεχόντων και πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση συμμετοχής.  

Ο σύνδεσμος του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής βρίσκεται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html 

Για ερωτήσεις σχετικά με τα εργαλεία ηλεκτρονικής υποβολής (για την 

ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί, δικαιώματα 

πρόσβασης και διαγραφής, ρόλους, τεχνικές πτυχές της υποβολής προτάσεων 
κ.λπ.), επικοινωνήστε με το γραφείο τεχνικής υποστήριξης, που 

δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, μέσω του ιστοτόπου της πύλης 

συμμετεχόντων: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Ας σημειωθεί ότι για τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής 
προτάσεων είναι απαραίτητες κάποιες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Οι εν 

λόγω προδιαγραφές περιγράφονται στη διεύθυνση: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (που είναι προσβάσιμη μέσω του λογαριασμού ECAS, βλ. 

κεφ. 1.2.1). 

 

1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

Πριν λάβετε την απόφαση να υποβάλετε πρόταση και να συμπληρώσετε τα 

διάφορα έντυπα της αίτησης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η οργάνωσή σας, τα 

προωθούμενα προϊόντα και η ίδια η δράση πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε αν οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητές σας και οι 
στοχευόμενες χώρες είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες τις οποίες αναφέρει η 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων.  

Για τον λόγο αυτό, το πρώτο βήμα είναι να μελετήσετε προσεκτικά τα σχετικά 

έγγραφα, και συγκεκριμένα: 

 Τον κανονισμό (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες 

ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και 

εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου 

 Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής, της 
23ης Απριλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά 

προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες 
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 Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, της 7ης 

Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα 

γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες 

χώρες 

 Τη σχετική ετήσια εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την 

έγκριση του προγράμματος εργασίας για το εν λόγω έτος στο πλαίσιο των 
ενεργειών ενημέρωσης και τα μέτρα προώθησης των γεωργικών προϊόντων 

στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες 

 Τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για απλά προγράμματα 

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων, έχετε επίσης στη διάθεσή σας τις ακόλουθες 

επιλογές:  

 Συνοπτική παρουσίαση και συχνές ερωτήσεις (FAQ) για την προώθηση 

πολιτικής, που έχουν αμφότερες αναρτηθεί στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 Συχνές ερωτήσεις (FAQ) για την υποβολή προτάσεων, που έχουν αναρτηθεί 

στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 Αρμόδιες εθνικές αρχές: οι υποψήφιοι που ετοιμάζουν απλά προγράμματα 

μπορούν να έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση, το υπόδειγμα της 

συμφωνίας επιχορήγησης και την υλοποίηση των δράσεων. Ο κατάλογος 

των αρμόδιων εθνικών αρχών είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.2.1. Συνδεθείτε στην πύλη συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό 

ECAS  

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής, θα πρέπει πρώτα να 

δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, τον λεγόμενο λογαριασμό ECAS.  

Προς τούτο, πρέπει απλώς να προσπελάσετε την πύλη συμμετεχόντων, στη 

διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό χρήστη για την πύλη συμμετεχόντων: Κάνετε απλώς κλικ 

στο «REGISTER» (στην πάνω δεξιά γωνία, δίπλα στην επιλογή «LOGIN») και 

εγγραφείτε ηλεκτρονικά. 

Αν έχετε ήδη λογαριασμό χρήστη για την πύλη συμμετεχόντων: Μπορείτε να 

συνδεθείτε (κάνοντας κλικ στην επιλογή «LOGIN» στην άνω δεξιά γωνία) και να 

ξεκινήσετε την εισαγωγή των απαιτούμενων πληροφοριών.  

 

1.2.2. Καταχώριση της οργάνωσής σας στο Μητρώο δικαιούχων  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει διαδικτυακό μητρώο των οργανώσεων που 

συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ, το οποίο ονομάζεται Μητρώο 
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δικαιούχων. Το εν λόγω μητρώο επιτρέπει τον συνεπή χειρισμό των επίσημων 

στοιχείων των διαφόρων οργανώσεων και καθιστά δυνατή την αποφυγή 
πολλαπλών αιτημάτων για τις ίδιες πληροφορίες. 

Με τον λογαριασμό ECAS, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, το οποίο 

είναι η καταχώριση της οργάνωσής σας, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ήδη 

καταχωριστεί. Στη σελίδα του μητρώου δικαιούχων μπορείτε να ελέγξετε αν η 

οργάνωσή σας έχει ήδη καταχωριστεί.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist
er.html. 

Αν δεν βρείτε την οργάνωσή σας εκεί, και μόνο στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 

να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής, πατώντας το κουμπί «Register your 

organisation».  

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα πρέπει να παρέχετε 
πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς της οργάνωσής σας. Παρακαλείστε 

να παρέχετε μόνο τις πληροφορίες που σας ζητούνται στις ενότητες «Organisation 

data», «Legal address» και «Contact information». Οι άλλες ενότητες δεν 

αφορούν τα απλά προγράμματα. 

Δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής σε μία μόνο 
επίσκεψη. Μπορείτε να εισάγετε κάποιες πληροφορίες, να τις αποθηκεύσετε και να 

συνεχίσετε αργότερα, κατευθυνόμενοι στη σελίδα My Organisations της 

ενότητας «My Area».  

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα λάβετε έναν 9-ψήφιο κωδικό 

αναγνώρισης συμμετέχοντος (αριθμό PIC). Για να ολοκληρώσετε τη 
συμπλήρωση του Α μέρους της αίτησης, θα χρειαστείτε τους αριθμούς PIC του 

συντονιστή και όλων των υπολοίπων δικαιούχων (όχι όμως των υπεργολάβων).  

Το πρόσωπο που καταχωρίζει την οργάνωση («αυτο-καταχωρίζων»), μπορεί να 

υποβάλει ενημερώσεις και διορθώσεις στη σελίδα My Organisations της 

ενότητας «My Area». 

Ας σημειωθεί ότι τα ημιτελή σχέδια εγγραφών διαγράφονται αυτόματα 

μετά την παρέλευση ενός έτους.  

 

1.3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 

Μόλις επιλέξετε πρόσκληση υποβολής πρότασης και θέμα, μπορείτε να αρχίσετε 

να δημιουργείτε το σχέδιο πρότασης. Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχει αναρτηθεί 
ένας οδηγός χρήσης που σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat

e+a+Draft+Proposal  

Ας σημειωθεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την πρότασή σας και να 

επιστρέψετε σε αυτή σε μεταγενέστερο στάδιο. Οδηγίες για το πώς μπορεί να γίνει 
αυτό είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 
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1.3.1. Γλωσσικό καθεστώς 

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κατά την ετοιμασία των προτάσεών τους, οι 

αιτούντες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διαχείριση των συμβάσεων 

θα πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, προτρέπουμε 

τους υποψηφίους να υποβάλουν την πρότασή τους στη(στις) γλώσσα(-ες) 

του κράτους μέλους προέλευσης της προτείνουσας οργάνωσης (των 

προτεινουσών οργανώσεων), εκτός αν το οικείο κράτος μέλος έχει 

δηλώσει ότι συμφωνεί να υπογράψει τη σύμβαση στα αγγλικά1. 

Καθώς το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει μόνο τα αγγλικά, στον 

παρόντα οδηγό επισυνάπτεται μετάφραση όλων των εντύπων της αίτησης 

(παραρτήματα Ι και ΙΙ), η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως αναφορά κατά την 

κωδικοποίηση των δεδομένων σας στις ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφιότητας. 

Στο κεφ. 1.3.7 του παρόντος οδηγού αναφέρονται επίσης τυχόν ειδικές 

απαιτήσεις, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. 

Εξάλλου, για να διευκολυνθεί η εξέταση των προτάσεων από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη για 

την αξιολόγηση, η πρόταση, αν έχει συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα 
της ΕΕ, θα πρέπει κατά προτίμηση να συνοδεύεται από αγγλική 

μετάφραση του τεχνικού μέρους (μέρος Β). 

 

1.3.2. Γενικές οδηγίες πριν από τη σύνταξη της πρότασης 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 
Ένα αδύναμο στοιχείο σε μία κατά τα άλλα ορθή πρόταση μπορεί να οδηγήσει σε 

χαμηλότερη συνολική βαθμολογία, με αποτέλεσμα η πρόταση να μην προταθεί για 

χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

Έχοντας αυτό κατά νου, θα σας συμβουλεύαμε, πριν ξεκινήσετε να εκπονείτε μια 

πρόταση, να εξετάσετε τις ακόλουθες πτυχές: 

 Συνάφεια: ελέγξτε ότι η πρόταση που σκοπεύετε να καταθέσετε αναφέρεται 
πράγματι στο θέμα που υποδεικνύει η πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Προτάσεις που εκφεύγουν του πεδίου της πρόσκλησης υποβολής θα 

απορρίπτονται επειδή δεν θα φθάνουν το κατώτατο όριο του αντίστοιχου 

κριτηρίου για την παροχή της επιχορήγησης. 

 Πληρότητα: βεβαιωθείτε ότι η προβλεπόμενη πρόταση περιλαμβάνει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες και καλύπτει όλες τις πτυχές που περιγράφονται 

στα κριτήρια παροχής, την πρόταση-υπόδειγμα και τον παρόντα οδηγό, 

δεδομένου ότι θα αξιολογηθεί μόνο βάσει του υποβληθέντος περιεχομένου. 

Παρακολουθήστε πιστά τον μορφότυπο του υποδείγματος του μέρους Β και 

βεβαιωθείτε ότι έχουν τηλεφορτωθεί όλες οι πληροφορίες που ζητούνται. 
Μην ξεχνάτε ότι η ποσότητα δεν ταυτίζεται με την ποιότητα: οι καλές 

προτάσεις είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και είναι εύκολο να τις 

κατανοήσει και να τις παρακολουθήσει κανείς· είναι ακριβείς, συνοπτικές 

και εστιάζουν στην ουσία. Έχετε υπόψη ότι υπάρχει όριο σελίδων για το 

                                                 

1 Στοιχεία διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/ 
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μέρος Β της πρότασής σας (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. κεφ. 1.3.6)· 

το κείμενο πέραν του εν λόγω ορίου θα καλύπτεται με υδατογράφημα και οι 
συγκεκριμένες σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη από τους αξιολογητές. 

 Προσανατολισμός στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο: οι ορθές προτάσεις 

θα πρέπει να καταδεικνύουν σαφώς τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν 

και να περιλαμβάνουν ορθή και αξιόπιστη μελέτη αξιολόγησης —που πρέπει 

να πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα— και να μην 

επικεντρώνονται μόνο στη αξιολόγηση των διαδικασιών, αλλά να εξετάζουν 
ιδίως τα αποτελέσματα, όπως περιγράφεται στις πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με τα κριτήρια παροχής (παράρτημα VII). 

 

Ας σημειωθεί ότι οι προτάσεις θα αξιολογούνται με βάση τις πληροφορίες 

που παρέχονται κατά το στάδιο της υποβολής (βλ. επίσης κεφ. 2). 

 

1.3.3. Ρόλος και ευθύνη των διαφόρων φορέων 

Στην υλοποίηση μιας δράσης μπορούν να συμμετέχουν πολλοί φορείς και καθένας 

από αυτούς έχει διαφορετικό ρόλο και ευθύνη: 

 Συντονιστής είναι συγκεκριμένα η οντότητα που είναι αρμόδια για τα 
ακόλουθα:  

- Υποβάλλει την πρόταση εξ ονόματος όλων των εμπλεκόμενων 

προτεινουσών οργανώσεων· 

- Παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της δράσης·  

- Μεσολαβεί σε όλες τις επαφές μεταξύ των δικαιούχων και της αρμόδιας 
εθνικής αρχής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά·  

- Ζητά από τους συνυποψήφιους/συνδικαιούχους, και εξετάζει όλα τα 

έγγραφα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται από την αρμόδια εθνική 

αρχή και, επίσης, εξακριβώνει την πληρότητα και την ορθότητά τους 

πριν τα διαβιβάσει·  

- Κατά την εκτέλεση της δράσης, υποβάλλει τα παραδοτέα και τις εκθέσεις 
στην αρμόδια εθνική αρχή·  

- Διασφαλίζει ότι όλες οι πληρωμές διενεργούνται εν ευθέτω χρόνω στους 

συνδικαιούχους·  

- Ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή σχετικά με τα ποσά που 

καταβάλλονται σε κάθε συνδικαιούχο, εφόσον απαιτείται.  

Ας σημειωθεί ότι ο συντονιστής δεν μπορεί να αναθέσει υπεργολαβικά 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω καθήκοντα. 

 Οι λοιποί δικαιούχοι/αιτούντες είναι ιδίως υπεύθυνοι για τα ακόλουθα 

καθήκοντα: 

- Επικαιροποιούν τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Μητρώο 

Δικαιούχων (στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής)·  

- Ενημερώνουν αμέσως τον συντονιστή για συμβάντα ή περιστάσεις που 

ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά ή να καθυστερήσουν την εφαρμογή 

της δράσης·  

- Υποβάλλουν εγκαίρως στον συντονιστή:  
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o Ατομικές οικονομικές καταστάσεις και, εφόσον απαιτείται, 

πιστοποιητικά για τις οικονομικές καταστάσεις·  

o Τα δεδομένα που απαιτούνται για τη σύνταξη των εκθέσεων·  

o Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται από την 

αρμόδια εθνική αρχή, τον εκτελεστικό οργανισμό ή την Επιτροπή, 

εκτός αν αυτή προβλέπει ότι ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τις 

εν λόγω πληροφορίες απευθείας στην αρμόδια εθνική αρχή, τον 

εκτελεστικό οργανισμό ή την Επιτροπή.  

Επιπλέον, όταν σε μια δράση εμπλέκονται περισσότεροι του ενός 

αιτούντες/δικαιούχοι, πρέπει να υπογραφεί συμφωνία κοινοπραξίας, 

συμπληρωματική της συμφωνίας επιχορήγησης. Η εν λόγω συμφωνία μπορεί να 

έχει διάφορες μορφές, αλλά η πιο κοινή πρακτική είναι μια τυπική γραπτή 

συμφωνία. Για διευκρινίσεις σχετικά με τις συμφωνίες κοινοπραξίας, ανατρέξτε 

στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο και τις οδηγίες — How to draw up your consortium 
agreement, που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 

 

- Υπεργολάβος(-οι)  

o Δεν είναι μέρη της συμφωνίας επιχορήγησης και δεν έχουν 

συμβατική σχέση με τις αρμόδιες εθνικές αρχές·  

o Οι φορείς υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 13 του 

κανονισμού 1144/2014 θεωρούνται υπεργολάβοι· 

o Πρέπει να επιλέγονται με γνώμονα την καλύτερη σχέση τιμής-
απόδοσης ή, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή2, καθώς και 

την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων. Οι αιτούντες/δικαιούχοι 

που θεωρούνται «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» θα πρέπει να 

ακολουθούν την εθνική νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες 

συμβάσεις που μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 

2004/18/ΕΚ ή 2014/24/ΕΕ· 

o Οι υπεργολαβίες μπορούν να ανατίθενται απευθείας σε οντότητες 

που έχουν διαρθρωτικό δεσμό με τον δικαιούχο (π.χ. νομικό ή 

κεφαλαιακό δεσμό), αλλά μόνον εάν η τιμή που προσφέρεται 

στον δικαιούχο περιορίζεται στο πραγματικό κόστος του φορέα 

παροχής της υπηρεσίας (δηλαδή χωρίς περιθώριο κέρδους). 

 

1.3.4. Επιλέξτε πρόσκληση και θέμα  

Ας σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής είναι 

διαθέσιμη μόνον αφού επιλέξετε πρόσκληση υποβολής και θέμα.  

Για λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο γίνεται αυτό, βλ.: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

                                                 

2 Δεν ισχύει για τους φορείς υλοποίησης 
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1.3.5. Έντυπο της αίτησης: Μέρος Α – Διοικητικές πληροφορίες 

Το μέρος Α περιλαμβάνει πεδία με ζητούμενες πληροφορίες, καταλόγους ελέγχου 

και δηλώσεις προς συμπλήρωση·και πρέπει να συμπληρωθεί άμεσα μέσω του 

εργαλείου ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

Υπόδειγμα του μέρους Α του εντύπου παρατίθεται στο παράρτημα Ι μαζί 

με ειδικές οδηγίες για κάθε πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί. 

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν τις αιτήσεις που υποβάλλονται από περισσότερους 
του ενός αιτούντες και τις οποίες διεκπεραιώνει ένας συντονιστής. Εάν δεν 

πρόκειται γι’ αυτή την περίπτωση, η διεκπεραίωση γίνεται από τον μοναδικό 

αιτούντα. 

Ας σημειωθεί ότι για να ολοκληρωθεί το μέρος Α και στην περίπτωση 

δράσεων που υποβάλλονται από περισσότερους του ενός αιτούντες:  

 ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αίτησης 

 όλοι οι άλλοι αιτούντες (εξαιρούνται οι υπεργολάβοι) πρέπει να έχουν 

καταχωριστεί στο μητρώο δικαιούχων και να έχουν κοινοποιήσει τον 

αριθμό PIC τους στον συντονιστή  

 όλοι οι αιτούντες πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο 
οικονομικής βιωσιμότητας, μέσω της διεύθυνσης: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html  

 ο συντονιστής πρέπει να γνωρίζει τον προϋπολογισμό της δράσης ανά 

αιτούντα 

Ενότητα 1: Γενικές πληροφορίες  

Στο τμήμα αυτό πρέπει να συμπληρώσετε το ακρωνύμιο, τον τίτλο της πρότασης, 

τη διάρκεια, ελεύθερες λέξεις-κλειδιά καθώς και μια περίληψη της πρότασής σας 

στα αγγλικά.  

Στην υποενότητα «Declarations» υπάρχει επίσης μια σειρά δηλώσεων που οφείλει 

να κάνει ο συντονιστής, επιλέγοντας τα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Σκοπός των 

δηλώσεων αυτών είναι να επιβεβαιωθεί η τήρηση των διαφόρων κριτηρίων που 

καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο. 

Εάν η πρόταση γίνει δεκτή για χρηματοδότηση από την ΕΕ, οι αιτούντες 

θα κληθούν, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, να 
υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού.  

Ο λόγος για τον οποίο σας ζητούμε να ελέγξετε οι ίδιοι τη χρηματοδοτική 

σας ικανότητα και να επιλέξετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο είναι για να 

σας προειδοποιήσουμε ότι, στην περίπτωση που η χρηματοδοτική σας 

ικανότητα είναι περιορισμένη, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο τμήμα 8 
του μέρους B λεπτομερής περιγραφή των χρηματοδοτικών πηγών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση της δράσης. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να 

σας αποθαρρύνει από την υποβολή της πρότασης.  
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Ενότητα 2: Διοικητικά στοιχεία σχετικά με την προτείνουσα οργάνωση (ή τις 

προτείνουσες οργανώσεις)  

Ο συντονιστής εισάγει τον κωδικό PIC της οργάνωσής του και κάθε άλλου 

αιτούντος (βλ. κεφ. 1.2.2 του παρόντος οδηγού). Κάποια διοικητικά δεδομένα 

συμπληρώνονται αυτόματα μετά την εισαγωγή του κωδικού PIC.  

Ας σημειωθεί ότι επιλέξιμες είναι μόνον οργανώσεις που έχουν την έδρα 

τους σε κράτος μέλος της ΕΕ. Στην περίπτωση που η πρόταση 

υποβάλλεται από κοινού από περισσότερους του ενός αιτούντες, όλοι οι 
αιτούντες πρέπει να έχουν την έδρα τους στο ίδιο κράτος μέλος, καθώς ο 

παρών οδηγός αφορά την πρόσκληση σε απλά προγράμματα.  

Στη συνέχεια, ο συντονιστής θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση σε 

άλλους υπεύθυνους επικοινωνίας, εκ των άλλων υποψηφίων που έχουν επιλεγεί 

στο προηγούμενο στάδιο. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε πρόσωπο 
που ορίζεται ως υπεύθυνος επικοινωνίας για μια συγκεκριμένη πρόταση, ως κύριο 

αναγνωριστικό χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική του διεύθυνση (που έχει δηλωθεί 

για τη δημιουργία του λογαριασμού ECAS). Ο συντονιστής θα κληθεί επίσης να 

καθορίσει το επίπεδο των δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε υπεύθυνου επικοινωνίας 

(πλήρη δικαιώματα πρόσβασης ή μόνο δικαίωμα ανάγνωσης). 

Στη συνέχεια, ο συντονιστής (ή το πρόσωπο με την αντίστοιχη εξουσιοδότηση) θα 

πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε αιτούντος. 

Ενότητα 3: Προϋπολογισμός  

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, πρέπει να συμπληρώσετε πίνακα 

επισκόπησης του προϋπολογισμού: 

 

Τα λευκά κελιά του πίνακα πρέπει να συμπληρωθούν από τον συντονιστή, ενώ τα 

γκρίζα κελιά συμπληρώνονται αυτόματα ή υπολογίζονται από το σύστημα τα 

μαύρα κελιά δεν μπορούν να συμπληρωθούν. 

Κάθε γραμμή του πίνακα προϋπολογισμού αντιπροσωπεύει το σύνολο των 

εκτιμώμενων δαπανών για κάθε αιτούντα.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:  

 άμεσες δαπάνες προσωπικού (στήλη α): μόνο για τα έξοδα προσωπικού των 

αιτούντων· 

 άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών·(στήλη β): όλα τα τιμολόγια από τους 

φορείς υλοποίησης, καθώς και τυχόν άλλους υπεργολάβους· Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν δαπάνες υπεργολαβίας που 
παράγονται από οντότητες με διαρθρωτικό δεσμό με τον δικαιούχο 
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(συμβάσεις που συνάπτονται χωρίς περιθώριο κέρδους — βλ. κεφ. 1.1.3 

παραπάνω)· 

 άλλες άμεσες δαπάνες (στήλη γ): δαπάνες που υποχρεούνται να 

καταβάλουν οι αιτούντες και οι οποίες δεν συνδέονται με το προσωπικό ή 

δαπάνες υπεργολαβίας, μεταξύ άλλων δαπάνες για ταξίδια, πιστοποιητικά 

λογιστικού ελέγχου, εγγύηση προχρηματοδότησης, εξοπλισμό και δαπάνες 

για την απόκτηση άλλων αγαθών και υπηρεσιών· 

 έμμεσες δαπάνες (στήλη δ): οι εν λόγω δαπάνες υπολογίζονται από το 
σύστημα. 

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 2015/1829 της Επιτροπής για λεπτομερή περιγραφή των επιλέξιμων 

δαπανών. Οι δαπάνες πρέπει να αναλύονται στον χωριστό αναλυτικό 

προϋπολογισμό στο μέρος Β τμήμα 6 της αίτησης.  

Βεβαιωθείτε ότι το ποσό και το σύνολο κάθε κατηγορίας δαπάνης και το 

σύνολο των δαπανών στο μέρος Α είναι ίσα με τα αντίστοιχα ποσά που 

αναγράφονται στον χωριστό αναλυτικό προϋπολογισμό στο μέρος Β της 

αίτησης.  Τα ποσά υπολογίζονται με τη συμπλήρωση του παραρτήματος VI 

«budget by activity» (βλ. κεφ. 1.3.7). 

Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ στη στήλη ζ) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις 

συνολικές δαπάνες ε) επί το ποσοστό επιστροφής στ). Το τελευταίο 

συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, βάσει του κράτους μέλους του 

αιτούντος (ή των αιτούντων). Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

αναφέρονται τα κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή κατά τη 
στιγμή της δημοσίευσής της και για τα οποία ισχύει υψηλότερο ποσοστό 

επιστροφής. 

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να εκτιμήσουν εάν προβλέπεται να υπάρξουν έσοδα 

από τη δράση (π.χ. πώληση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε μια δράση, 

πώληση των δημοσιεύσεων, δικαιώματα εγγραφής για τη συμμετοχή σε συνέδρια 

κ.λπ.). Το ποσό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στη στήλη θ).  

Ας σημειωθεί ότι για λόγους απλούστευσης του πίνακα προϋπολογισμού, 

δεν απαιτείται να δηλώνεται η συνδρομή των αιτούντων . Η διαφορά των 

συνολικών εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών ε) μείον την αιτούμενη 

συνδρομή της ΕΕ η) μείον τα έσοδα από τη δράση θ) λογίζεται εμμέσως 

ως «Applicant's contribution» (συνδρομή του αιτούντος). 

Ενότητα 4: Πληροφορίες σχετικά με τη δράση  

Σε αυτήν την ενότητα πρέπει να επισημαίνονται οι στοχευόμενες χώρες της 

πρότασης. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται ποιο σύστημα πρόκειται να 

προωθηθεί και ποιο προϊόν (ή ποια προϊόντα) θα χρησιμοποιηθούν για την 

προβολή του. Ας σημειωθεί ότι μπορούν να επιλεγούν πολλά προϊόντα. Μόνο τα 
προϊόντα που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 1144/2014 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσης προώθησης ή ενημέρωσης ή να 

χρησιμοποιηθούν για την προβολή του προωθούμενου συστήματος. 

Επιλέξτε προσεκτικά μία ή περισσότερες στοχευόμενες χώρες, συστήματα 

και προϊόντα που είναι επιλέξιμα με βάση το θέμα που έχει επιλεγεί. Οι 

επιλέξιμες στοχευόμενες χώρες καθώς και τα επιλέξιμα συστήματα και 
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προϊόντα των αντίστοιχων θεμάτων αναφέρονται στην πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων. 

 

1.3.6. Έντυπο της αίτησης: Μέρος Β — Τεχνικό περιεχόμενο 

Το μέρος Β αφορά το τεχνικό περιεχόμενο της πρότασης. Προκειμένου να 

διευκολυνθεί η προετοιμασία του, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιούν το 

τυποποιημένο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του 

παρόντος οδηγού και να τηρούν τις συγκεκριμένες οδηγίες που δίνονται στο 
παρόν κεφάλαιο.   

Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε όλες τις προκαθορισμένες ενότητες και να 

απαντήσετε στα ερωτήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο· σκοπός τους 

είναι να καθοδηγήσουν τους αιτούντες κατά την προετοιμασία μιας πρότασης και 

να καλύψουν όλες τις σημαντικές πτυχές της πρότασης. Αυτό θα επιτρέψει στους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να αξιολογήσουν αποτελεσματικά την πρόταση με 

βάση τα κριτήρια παροχής.  

Μπορείτε να γράψετε την πρότασή σας με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας 

κειμένου. Ωστόσο, μετά τη συμπλήρωσή της, η τηλεφόρτωσή της στο σύστημα 

ηλεκτρονικής υποβολής είναι δυνατή μόνο σε μορφότυπο PDF. 

Ας σημειωθεί ότι ο αριθμός των σελίδων που μπορούν να γίνουν δεκτές 

στο παρόν μέρος είναι περιορισμένος: αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία, 

το μέρος Β δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 70 σελίδες. 

Ως εκ τούτου, όλοι οι πίνακες πρέπει να περιλαμβάνονται εντός του ορίου αυτού. 

Το ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος χαρακτήρων είναι 11 στιγμές. Η σελίδα πρέπει να 
είναι μεγέθους A4, και όλα τα περιθώρια (άνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 15 χιλιοστά (μη συμπεριλαμβανομένων των υποσέλιδων ή των 

κεφαλίδων).  

Αν επιχειρήσετε να τηλεφορτώσετε πρόταση που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση που 

θα σας συμβουλεύει να συντομεύσετε την πρόταση και να την τηλεφορτώσετε εκ 
νέου.  

Οι επιπλέον σελίδες θα επικαλυφθούν με ένα «υδατογράφημα» και δεν θα 

ληφθούν υπόψη.  

Μετά την οριστικοποίηση της πρότασής σας, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες 

και με βάση το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ, παρακαλείσθε να 
την μετατρέψετε σε μορφότυπο PDF και να την τηλεφορτώσετε στο σύστημα 

ηλεκτρονικής υποβολής ως «Part B» (Μέρος Β):  
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Ας σημειωθεί ότι, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, μπορείτε να 

αντικαταστήσετε την πρόταση που έχετε ήδη τηλεφορτώσει όσες φορές 
επιθυμείτε. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι η πρόταση στην τελική της 

μορφή έχει τηλεφορτωθεί εντός της προθεσμίας.  

Το μέρος Β πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

Ενότητα 1: Παρουσίαση της προτείνουσας οργάνωσης (ή των προτεινουσών 

οργανώσεων) 

Παρουσιάστε εν συντομία την οργάνωση (ή τις οργανώσεις) (χωρίς να 
επαναλαμβάνετε πληροφορίες που έχουν ήδη δοθεί στο μέρος Α του εντύπου της 

αίτησης), τον παραγωγικό τομέα που εκπροσωπεί και τα μέλη της. Μπορούν να 

συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη δομή του τομέα, τον αριθμό των 

επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών και τα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση.  

Ας σημειωθεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα της 
οργάνωσής σας στο κράτος μέλος σας για τον σχετικό παραγωγικό τομέα (ή 

τομείς) πρέπει να υποβληθούν ως παράρτημα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που 

παρέχεται στην πύλη συμμετεχόντων. Το συμπληρωμένο παράρτημα πρέπει να 

τηλεφορτωθεί χωριστά υπό την αντίστοιχη κεφαλίδα (βλ. επίσης κεφ. 1.3.7 του 

παρόντος οδηγού). 

Ενότητα 2: Προϊόντα/συστήματα και ανάλυση της αγοράς 

Η ανάλυση που παρουσιάζεται στην παρούσα ενότητα χρησιμεύει ως βάση για τον 

καθορισμό των στόχων της δράσης και της στρατηγικής. 
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Παρακαλείστε να αναφέρετε τα προϊόντα ή τα συστήματα που θα προωθηθούν ή 

για τα οποία θα υπάρξει ενημέρωση στο πλαίσιο της δράσης. Κατά περίπτωση, να 
αναφέρετε τον κωδικό (ή τους κωδικούς) ΣΟ3 των εν λόγω προϊόντων. 

Παρακαλείστε να δώσετε τις αναγκαίες πληροφορίες για την περιγραφή της 

αγοράς και/ή την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων στην στοχευόμενη αγορά, 

απαντώντας σε ερωτήματα όπως: 

Παροχή: 

 Ποια είναι η διάρθρωση της αγοράς στις στοχευόμενες χώρες και πώς 
τοποθετείται η οργάνωσή σας στην εν λόγω αγορά;  

 Ποια είναι η θέση που κατέχουν στην αγορά οι παραγωγοί της ΕΕ από τον 

ίδιο παραγωγικό τομέα;  

 Ποια είναι η θέση τους σε σύγκριση με ανταγωνιστές εκτός ΕΕ;  

 Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν;  

 Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές τους;  

 Ποιες στρατηγικές εμπορίας χρησιμοποιούν;  

 Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των παραγωγών της ΕΕ;  

 Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της δικής σας προτείνουσας 

οργάνωσης;  

 Ποιες προκλήσεις εγείρονται από πλευράς διοικητικής υποστήριξης; 

Περιγράψτε με συντομία τα κυριότερα συστήματα διανομής.  

 Στην περίπτωση τρίτων χωρών, δώστε πληροφορίες σχετικά με τους 

εισαγωγικούς δασμούς (κατά περίπτωση) καθώς και τα υγειονομικά ή 

φυτοϋγειονομικά μέτρα σε ισχύ. 

Ζήτηση: 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, η δημογραφία, το κοινωνικοεπαγγελματικό 

προφίλ, η τυπολογία των σημερινών καταναλωτών; 

 Ποιες είναι οι μεσοπρόθεσμες καταναλωτικές τάσεις;  

Εφόσον η δράση αφορά την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης: 

 Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών; 

 Τι πρέπει να βελτιωθεί και ποιες είναι οι προκλήσεις;  

 Σε ποια τμήματα του πληθυσμού είναι η ευαισθητοποίηση 

ισχυρότερη/ασθενέστερη; 

Συνοψίστε τις διαθέσιμες εκθέσεις σχετικά με την έρευνα αγοράς και/ή την 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στις στοχευόμενες αγορές. Εάν είναι δυνατόν, 

παραπέμψτε σε εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στο κοινό.  

Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε μια απλή ανάλυση SWOT. 

                                                 

3 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σήματα CE είναι διαθέσιμες στην παρακάτω ιστοσελίδα:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm 
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Εάν είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα παρόμοιες δράσεις, 

παρακαλείστε να αναφέρετε: 

α) την ονομασία, τη διάρκεια και τις στοχευόμενες αγορές της παρόμοιας 

δράσης (ή των παρόμοιων δράσεων), 

β) τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, εφόσον είναι γνωστά κατά τη στιγμή 

της υποβολής της πρότασης. 

Ενότητα 3: Στόχοι της δράσης: 

Με βάση την προηγούμενη ενότητα, προσδιορίστε τους σκοπούς της δράσης με 
όρους συγκεκριμένων και ποσοτικοποιημένων αποτελεσμάτων.  

Οι στόχοι θα πρέπει να είναι SMART (specific, measurable, achievable, result-

focused and time-bound – συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, προσανατολισμένοι 

στα αποτελέσματα και χρονικά καθορισμένοι): 

 Συγκεκριμένοι: οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι προκειμένου να 
μπορούν να κατανοηθούν με σαφήνεια 

 Μετρήσιμοι: θα πρέπει να είναι δυνατή η μέτρηση της προόδου προς την 

επίτευξη των στόχων με βάση προκαθορισμένο σύνολο ποσοτικών 

δεικτών, 

 Εφικτοί: οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί 

 Προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα : οι στόχοι πρέπει να μετρούν 

τα αποτελέσματα, όχι τις δραστηριότητες 

 Χρονικά καθορισμένοι: οι στόχοι πρέπει να έχουν ένα σαφές χρονικό 

πλαίσιο, μια προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να επιτευχθούν. 

Οι συστάσεις για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης πρέπει να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη SMART στόχων. Έτσι θα είναι εγγυημένη η συνοχή 

ανάμεσα στην εκ των υστέρων αξιολόγηση της δράσης και τους στόχους που 

έχουν τεθεί σε αυτό το στάδιο.  

Πρέπει να περιγράφονται έως 3 κύριοι στόχοι της δράσης (δηλαδή δείκτες 

αντικτύπου όπως αναφέρονται στην εκτελεστική πράξη και στην ενότητα 7 του 

παρόντος κεφαλαίου). Για το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων προώθησης, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η εκτίμηση του αντικτύπου τους μέσω ενός ή αμφοτέρων 

των ακόλουθων δεικτών αντικτύπου. Στην περίπτωση δράσεων για τις οποίες δεν 

είναι δυνατή η χρήση των εν λόγω δεικτών, θα πρέπει να προτείνεται 

αιτιολογημένη εναλλακτική λύση. 

Για δράσεις που αποβλέπουν σε οικονομική απόδοση, για παράδειγμα όσες 
στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου αγοράς των προϊόντων της ΕΕ, πρέπει να 

εκτιμάται η απόδοση σε απόλυτους χρηματικούς όρους, δηλαδή η αξία σε ευρώ. 

Όπως και στην περίπτωση της προσέγγισης στην οποία η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται μετά τη δράση, ο ποσοτικός στόχος θα πρέπει να αποσκοπεί 

στον αποκλεισμό εξωτερικών επιρροών, προκειμένου να εντοπίζονται το (τα) 
αποτέλεσμα (αποτελέσματα) που μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη δράση. Η εν 

λόγω εκτίμηση θα πρέπει να μην περιορίζεται στην απλή σύγκριση των 

αριθμητικών στοιχείων πριν και μετά την εκστρατεία. Θα πρέπει, για παράδειγμα, 

να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες τάσεις της αγοράς, που θα ίσχυαν επίσης 

απουσία της δράσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των αριθμητικών 
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αυτών στοιχείων, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος 

οδηγού. 

Για δράσεις που αποσκοπούν σε ενημερωτική απόδοση, για παράδειγμα δράσεων 

που στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, ο αντίστοιχος αναμενόμενος 

αντίκτυπος θα πρέπει να εκφράζεται με ποσοτικούς όρους, ως ο αριθμός των 

ατόμων που απέκτησαν νέες γνώσεις/άλλαξαν γνώμη. Ο δείκτης αντικτύπου 

ευαισθητοποίησης είναι ο αριθμός των ατόμων που προσεγγίστηκαν 

αποτελεσματικά στο πλαίσιο της δράσης. Το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος οδηγού 
παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογικές απαιτήσεις.  

Κατά τον καθορισμό των στόχων της δράσης θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα σημεία: 

 Με ποιον τρόπο σχετίζονται οι στόχοι της δράσης με τους στόχους του 

προγράμματος προώθησης, που απαριθμούνται στα άρθρα 2 και 3 του 
κανονισμού 1144/2014; Υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των στόχων και των 

προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας; 

 Πώς σχετίζονται οι στόχοι με το βασικό μήνυμα της Ένωσης, που 

περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της δράσης; 

 Έχει η δράση αντίκτυπο στην απασχόληση; Ανάλογα με την περίπτωση, να 

υποδείξετε το εκτιμώμενο πλήθος θέσεων εργασίας που 

προστατεύθηκαν/δημιουργήθηκαν μέσω της δράσης. Παρακαλείσθε να 

χρησιμοποιήσετε ως βάση αναφοράς για την εκτίμηση του αντικτύπου της 

δράσης το σενάριο που θα εκτυλισσόταν αν δεν λάμβανε χώρα η δράση. 

 Εάν έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί παρόμοιες δράσεις, ποια είναι η σχέση 

των στόχων της πρότασης με τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

δράσεων;  

Ενότητα 4: Στρατηγική της δράσης 

Βάσει της ανάλυσης αγοράς που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2, περιγράψτε πώς 

σκοπεύετε να πετύχετε τους στόχους της δράσης. 

Παρακαλούμε να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Κατάλογος και περιγραφή των ομάδων τις οποίες στοχεύουν οι δράσεις. 

Πώς μπορεί η στρατηγική να προσαρμοστεί σε καθεμία από αυτές, και πώς 

οι δράσεις θα προσεγγίσουν τις ομάδες με διαφορετικές δραστηριότητες 

και μέσω διαφορετικών διαύλων; 

 Με ποιο τρόπο επιλέγονται οι δραστηριότητες σε σχέση με τους στόχους; 

 Σε περίπτωση που η δράση απευθύνεται σε περισσότερες από μία χώρες, 

πώς η εν λόγω στρατηγική θα προσαρμοστεί στις διάφορες στοχευόμενες 

αγορές; 

 Είναι η δράση σχεδιασμένη έτσι ώστε να συμπληρώνει άλλες ιδιωτικές ή 
δημόσιες δραστηριότητες που υλοποιούνται από την προτείνουσα 

οργάνωση(-εις) ή άλλους ενδιαφερόμενους στις στοχευόμενες αγορές; 

Πώς θα διασφαλιστούν οι συνέργειες με τέτοιες δραστηριότητες; 

 Σε περίπτωση που η δράση προωθήσει ένα σύστημα ή συμβάλει στην 

ενημέρωση γύρω από αυτό, θα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για το 

σύστημα ένα συγκεκριμένο προϊόν;  
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Περιγράψτε την επικοινωνιακή στρατηγική. Ποια βασικά μηνύματα θα 

χρησιμοποιούνται; Περιγράψτε με ποιο τρόπο ανταποκρίνονται στην απαίτηση 
περί ενός κύριου μηνύματος της Ένωσης; 

Ειδικά μηνύματα (προαιρετικό)  

1. Θα αναφέρουν τα μηνύματα την προέλευση των προϊόντων, και με ποιο τρόπο 

(βλ. κανόνες για την ένδειξη προέλευσης, που ορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 

του κανονισμού 2015/1831);  

2. Σχεδιάζετε να προβάλετε εμπορικές επωνυμίες (βλ. τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες επιτρέπεται η προώθηση εμπορικών επωνυμιών, οι οποίες αναφέρονται 

στον κανονισμό 2015/1831 (άρθρα 6, 7 και 8); Πόσες εμπορικές επωνυμίες θα 

εμφανίζονται; 

- Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού 2015/1831: 

εξηγήστε γιατί η εμφάνιση των εμπορικών επωνυμιών είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη των στόχων και τον τρόπο με τον οποίο η εμφάνιση 

των εμπορικών επωνυμιών δεν αποδυναμώνει την προβολή του κύριου 

μηνύματος της Ένωσης 

- Στις περιπτώσεις που εμφανίζονται λιγότερες από 5 εμπορικές 

επωνυμίες, καλείστε να παράσχετε αιτιολόγηση η οποία να είναι 
ικανοποιητική όσον αφορά τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις  

α) υπάρχουν λιγότερες εμπορικές επωνυμίες στο κράτος μέλος 

προέλευσης της προτείνουσας οργάνωσης για το προϊόν ή το 

σύστημα που αφορά το πρόγραμμα· 

β) για δεόντως τεκμηριωμένους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η 
κατάρτιση προγράμματος πολλαπλών προϊόντων ή πολλαπλών 

χωρών που να επιτρέπει την εμφάνιση περισσότερων 

εμπορικών επωνυμιών. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι 

πρέπει να υποβάλουν τη δέουσα αιτιολόγηση και σχετικές 

πληροφορίες, μεταξύ των οποίων κατάλογο των άλλων 

προτεινουσών οργανώσεων με τις οποίες ήλθαν σε επαφή και 
στις οποίες έγινε πρόταση από τη συγκεκριμένη προτείνουσα 

οργάνωση, πρότεινε να σχετικά με την από κοινού κατάρτιση 

προγράμματος πολλαπλών προϊόντων ή πολλαπλών χωρών, 

καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν υποβλήθηκε 

πρόταση για την εν λόγω δράση. 

Ενότητα 5: Ευρωπαϊκή διάσταση της δράσης 

Περιγράψτε τα οφέλη σε επίπεδο ΕΕ που θα προκύψουν από τη δράση, έτσι ώστε 

να δικαιολογείται η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Πώς θα επωφεληθούν άλλοι 

παραγωγοί της ΕΕ από τη δράση; 

Ποια είναι η ενωσιακή διάσταση της δράσης σε ό,τι αφορά:  

 τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

παραγωγής, τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που ισχύουν για τα 

ευρωπαϊκά προϊόντα διατροφής, τις ευρωπαϊκές διατροφικές πρακτικές και 

νοοτροπίες·  

 την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων από το 

ευρύ κοινό και τους επαγγελματικούς κύκλους·  
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 την εξασφάλιση συνεργειών μεταξύ οργανώσεων σε περισσότερα από ένα 

κράτη μέλη· 

 την προώθηση της εικόνας των ευρωπαϊκών προϊόντων στις διεθνείς 

αγορές. 

Ενότητα 6: Περιγραφή των δραστηριοτήτων και ανάλυση των δημοσιονομικών 

θέσεων 

Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει αφενός τη συνοπτική περιγραφή των 

δραστηριοτήτων και αφετέρου τη λεπτομερή ανάλυση του σχετικού 
προϋπολογισμού. Οι εκτιμώμενες δαπάνες θα πρέπει να παρουσιάζονται 

τουλάχιστον στο επίπεδο των παραδοτέων. Παραδοτέο είναι ένα απτό αποτέλεσμα 

μιας δραστηριότητας, π.χ. σεμινάριο, φάκελος, δράση σε σημεία πώλησης κ.λπ. 

Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το επίπεδο λεπτομέρειας των 

δραστηριοτήτων και της παρουσίασης του προϋπολογισμού, είναι απαραίτητο να 
έχουν απαντηθεί τα ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα: ποιος, τι, πότε, πού, γιατί; 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των σεμιναρίων, το επίπεδο λεπτομέρειας θα 

πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις συνολικές δαπάνες ανά σεμινάριο. Εάν 

προβλέπεται η διοργάνωση σειράς σεμιναρίων κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της 
δράσης, είναι σημαντικό να οριστεί η στοχευόμενη ομάδα, η περίοδος εντός της 

οποίας θα διοργανωθούν οι εκδηλώσεις, οι πόλεις στις οποίες αυτές θα λάβουν 

χώρα, ο αριθμός των συμμετεχόντων, ο τύπος του επιλεγμένου τόπου, η 

προσδοκώμενη έκβαση κλπ.  

Όσον αφορά τις εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης, η παρουσίαση πρέπει να 
παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό που επενδύεται 

στην παραγωγή και τη διανομή των διαφημίσεων (δηλαδή την αγορά 

διαφημιστικού χρόνου) καθώς και στον χρονικό συντονισμό της εκστρατείας. Δεν 

χρειάζεται να αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα ονόματα των εντύπων 

και των τηλεοπτικών σταθμών. Αντιθέτως, θα πρέπει να αναφέρονται 

πληροφορίες όπως οι γενικές μονάδες στάθμισης (GRP - Gross Rating Points), ως 
ένδειξη του εύρους της εκστρατείας. 

Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να αναφέρουν ποιος θα υλοποιήσει τις επιμέρους 

δραστηριότητες — οι φορείς υλοποίησης, υπεργολάβοι χωρίς περιθώριο κέρδους, 

άλλοι υπεργολάβοι ή η προτείνουσα οργάνωση (στις περιπτώσεις που υπάρχουν 

πολλές προτείνουσες οργανώσεις, πρέπει να αναφέρεται ποια δραστηριότητα θα 
υλοποιήσει κάθε μία από αυτές).  

Υπόδειγμα για την περιγραφή των δραστηριοτήτων: 

Τίτλος δραστηριότητας 
 

Ειδικοί στόχοι 
ποιοι δείκτες αποτελεσμάτων συνδέονται με την εν 

λόγω δραστηριότητα; 

Περιγραφή δραστηριότητας 

περιγράψτε συνοπτικά τη δραστηριότητα, 
αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τη 

στρατηγική της δράσης, τις ομάδες τις οποίες στοχεύει 
η δραστηριότητα κ.λπ. 

 
ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 
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Παραδοτέα 

για κάθε έτος της δράσης, αναφέρετε τον κατάλογο 

των παραδοτέων (μέσω δεικτών εκροών) της δράσης· 
οι πληρωμές θα συνδέονται με τα παραδοτέα 

Ανάλυση του προϋπολογισμού 

- ο προϋπολογισμός πρέπει να συνδέεται με τα 

παραδοτέα της δράσης· αυτό πρέπει να είναι 
σαφές από την ανάλυση του προϋπολογισμού· 

- να αναφέρετε τις εκτιμώμενες δαπάνες 
τουλάχιστον στο επίπεδο κάθε παραδοτέου 

Υλοποίηση Ποιος θα εκτελέσει τη δραστηριότητα; 

Παράδειγμα: 

Τίτλος δραστηριότητας Γραφείο Τύπου 

Ειδικοί στόχοι 
30 δημοσιογράφοι παρόντες κατά τη συνέντευξη τύπου, 20 

μη πληρωμένα άρθρα που θα δημοσιευθούν μετά τη 

συνέντευξη Τύπου και δελτίο Τύπου με κόστος 40 000 ευρώ 

Περιγραφή 
δραστηριότητας 

περιγράψτε λεπτομερώς τα καθήκοντα του γραφείου Τύπου 

 
ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 

Παραδοτέα 

1 συνέντευξη Τύπου, 1 
ενημερωτικός φάκελος 

Τύπου, 2 δελτία Τύπου, 

έκθεση αναφορών στα 
μέσα ενημέρωσης 

2 δελτία Τύπου, 
έκθεση 

αναφορών στα 

μέσα 
ενημέρωσης 

2 δελτία Τύπου, 
έκθεση 

αναφορών στα 

μέσα 
ενημέρωσης 

Ανάλυση του 

προϋπολογισμού 
Συνέντευξη Τύπου για 30 δημοσιογράφους: 5 000 ευρώ 

 

Σύνταξη και διανομή 2 δελτίων Τύπου, παρακολούθηση στα 

μέσα επικοινωνίας: 1 000 ευρώ 

 

Συνεχείς εργασίες Τύπου: 50 ανθρωποημέρες, xxx 

ευρώ/ανθρωποημέρα    

 ... 

Υλοποίηση Φορέας υλοποίησης Χ 

Ας σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός της συνολικής δράσης ανά τύπο 

δραστηριότητας πρέπει να επισυνάπτεται στην πρότασή σας με βάση το 

παρεχόμενο υπόδειγμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

συγκεκριμένο υπόδειγμα, βλ. κεφ. 1.3.7 του παρόντος οδηγού. 

Ενότητα 7: Μέτρηση των αποτελεσμάτων και δείκτες δράσης 

Ορίστε έναν κατάλογο δεικτών αποτελεσμάτων και αντικτύπου (για κατάλογο 
παραδειγμάτων, βλ. άρθρο 22 και παράρτημα I της εκτελεστικής πράξης). Οι 

δείκτες αντικτύπου πρέπει να είναι ταυτόσημοι ή να συνδέονται στενά με 

τους SMART στόχους της δράσης. 

Περιγράψτε λεπτομερώς τη μεθοδολογία για τη μέτρηση της επίτευξης των 

στόχων των δράσεων. Να αναφέρετε πότε θα διεξαχθούν οι επιμέρους 
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αξιολογήσεις (για παράδειγμα: στο τέλος κάθε έτους δράσης· στο τέλος της 

δράσης). Στις λεπτομέρειες μπορείτε να αναφέρετε το μέγεθος του δείγματος, 
στην περίπτωση ερευνών, τον τρόπο με τον οποίο θα δομηθεί η βάση αναφοράς 

στην περίπτωση υπολογισμού οικονομικής απόδοσης κ.λπ. 

Το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος οδηγού παρέχει παραδείγματα μεθόδων για τη 

μέτρηση της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, καθώς και δείκτες οικονομικού 

αντικτύπου. Για τη μέτρησή τους μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και άλλες 

μέθοδοι. Ωστόσο, στόχος των προτεινόμενων μεθόδων είναι ο καθορισμός μιας 
ελάχιστης ποιότητας όσον αφορά τις αξιολογήσεις και η εναρμόνιση των 

αξιολογήσεων και της στοχοθέτησης των διαφόρων δράσεων. 

Επιπλέον, πρέπει να αξιολογείται το σύνολο των ειδικών στόχων (δείκτες 

αποτελεσμάτων όπως αναφέρονται στην εκτελεστική πράξη) που έχουν 

καθοριστεί για κάθε ομάδα των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο τμήμα 6. 
Κατά περίπτωση, γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ομάδων-στόχων 

και/ή των αγορών-στόχων.  

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται 

μόνο στην εύρυθμη εκτέλεση της δράσης. Μια δράση μπορεί μεν να έχει 

υλοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο αλλά να έχει περιορισμένο αντίκτυπο. Για 
παράδειγμα, το γεγονός ότι διανεμήθηκαν 10 000 φυλλάδια στους επισκέπτες 

κατά τη διάρκεια δοκιμών γευσιγνωσίας στα σημεία πώλησης επιβεβαιώνει ότι η 

δραστηριότητα έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την πρόταση. Ωστόσο, δεν αποτελεί 

απόδειξη της επίτευξης των στόχων της δράσης, η οποία θα συνδέεται με αλλαγές 

ως προς την αναγνωρισιμότητα ή αύξηση των πωλήσεων. Ο αριθμός των 
φυλλαδίων που διανεμήθηκαν αντιπροσωπεύει έναν δείκτη εκροών. 

Η σχέση μεταξύ των δεικτών εκροών, των δεικτών αποτελεσμάτων, και των 

δεικτών αντικτύπου μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

 

Συνοψίστε τους δείκτες αντικτύπου, αποτελεσμάτων και εκροών ως εξής: 

 
Τύπος δείκτη Δείκτης Ποσότητα 

Δείκτες 

εκροών 

Δείκτες 

αποτελε

σμάτων 

Δείκτες 

αντικτύπ

ου 

 Διεξάγονται οι δραστηριότητες που 

σύμφωνα με το πρόγραμμα; 

 Υλοποιούνται οι 

δραστηριότητες με ένα 

προβλεπόμενο αποτέλεσμα; 

 Επιτυγχάνονται οι στόχοι του 

προγράμματος; 
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Εκροών  Αριθμός τηλεοπτικών σποτ που 
προβλήθηκαν 

50 

Αποτελεσμάτων Αριθμός ατόμων που είδαν τα 

τηλεοπτικά σποτ 

20 000 000 

Αντικτύπου Αλλαγή όσον αφορά την 
ευαισθητοποίηση – αριθμός ατόμων 

στους οποίους έφθασε πράγματι το 
μήνυμα/ατόμων που άλλαξαν γνώμη 

2 000 000 

 

Ενότητα 8: Οργάνωση και δομή διαχείρισης της δράσης 

Στην παρούσα ενότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις 

επαγγελματικές δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

της δράσης.  

Ως αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει εδώ να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

 Γενικό προφίλ (προσόντα και εμπειρία) του προσωπικού του υποψηφίου 

που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη διαχείριση και την υλοποίηση της 

προτεινόμενης δράσης· 

 Έκθεση δραστηριοτήτων της προτείνουσας οργάνωσης (ή των 
προτεινουσών οργανώσεων) ή περιγραφή των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τους τομείς λειτουργίας που είναι 

επιλέξιμοι για συγχρηματοδότηση. 

Σε περιπτώσεις όπου οι υποψήφιοι προτείνουν την εφαρμογή ορισμένων 

τμημάτων της πρότασης, πρέπει να παρέχονται τεκμήρια ότι διαθέτουν 
τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην εφαρμογή μέτρων παροχής ενημέρωσης και 

προώθησης. 

Επιπλέον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσετε την έγκαιρη και 

εντός των ορίων του προϋπολογισμού υλοποίηση της δράσης, και την 
επίτευξη των στόχων της. 

 Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας; Σε περίπτωση ανεπαρκών 

επιδόσεων του φορέα υλοποίησης, με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει η 

προτείνουσα οργάνωση ότι η δράση θα εκτελεστεί όπως έχει προβλεφθεί; 

 Περιγράψτε τη διαχείριση κινδύνων που θα τεθεί σε εφαρμογή: ποιοι είναι 

οι κίνδυνοι που συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης (για παράδειγμα, 
σε σχέση με τις ειδικές αβεβαιότητες που συνδέονται με στοχευόμενες 

τρίτες χώρες). Πώς θα αντιμετωπιστούν οι εν λόγω κίνδυνοι, ποια είναι τα 

μέτρα μετριασμού τους που θα τεθούν σε εφαρμογή; 

 Πώς θα χρηματοδοτηθεί η δράση; Οι αιτούντες οφείλουν να αναφέρουν το 

αποτέλεσμα του αυτοελέγχου οικονομικής βιωσιμότητας
4
, συνοδευόμενο 

από τις σχετικές παρατηρήσεις. Ειδικότερα, εάν το αποτέλεσμα είναι 
«ανεπαρκές», πρέπει να εξηγούν με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η 

                                                 

4
 Βλ. τμήμα 1 του κεφ. 1.3.5 

26/61

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html


 

Σελίδα 21 από 28 
 

ρευστότητα (επιπλέον της προχρηματοδότησης), π.χ. με ίδια κεφάλαια ή 

με τραπεζικό δάνειο. 

Ενότητα 9: Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Να αναφέρετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε σημαντική. 

 

1.3.7. Παραρτήματα 

Για την ολοκλήρωση της αίτησής σας, θα πρέπει να τηλεφορτώσετε τα ακόλουθα 

παραρτήματα: 
 

Τίτλος παραρτήματος Υπόδειγμα Γλωσσική απαίτηση 

Πληροφορίες για το νομική 
οντότητα 

Όχι 

Μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε 

επίσημη γλώσσα της ΕΕ 

Κατά προτίμηση να συνοδεύονται από 
μετάφραση στα αγγλικά ή τουλάχιστον 

περίληψη στα αγγλικά των υποβληθέντων 
εγγράφων  

Πληροφορίες σχετικά με την 

αντιπροσωπευτικότητα 

Ναι 

(Παράρτημα 
IV) 

Μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε 

επίσημη γλώσσα της ΕΕ, κατά προτίμηση 
συνοδευόμενο από μετάφραση στα αγγλικά 

Πληροφορίες σχετικά με τη 

χρηματοοικονομική 
επάρκεια  

Ένα μέρος 

(Παράρτημα 
V) 

Μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε 

επίσημη γλώσσα της ΕΕ, δεν απαιτείται 
μετάφραση 

Έκθεση ελέγχου, για 

προτείνουσες οργανώσεις 
που ζητούν επιχορήγηση 

> 750 000 ευρώ 

Όχι 

Μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε 

επίσημη γλώσσα της ΕΕ, δεν απαιτείται 
μετάφραση 

Το κείμενο του μέρους Β 

στα αγγλικά 

Ναι 

(Παράρτημα 

II) 

Στην αγγλική γλώσσα 

Προϋπολογισμός ανά 

δραστηριότητα 

Ναι 

(Παράρτημα 

VI) 

Μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε 
επίσημη γλώσσα της ΕΕ, δεν απαιτείται 

μετάφραση 

Υποδείγματα για το μέρος Β και τα διάφορα παραρτήματα διατίθενται 
μέσω του εργαλείου υποβολής της αίτησης. Αφού συμπληρώσετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για το μέρος Α του εντύπου υποβολής, 

μπορείτε να καταφορτώσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο (ZIP) που περιέχει 

όλα τα υποδείγματα. 
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Τα παραρτήματα V και VI παρέχονται σε μορφότυπο που επιτρέπει την εισαγωγή 

των δεδομένων. Λόγω του μορφότυπου του εντύπου (XFA), δεν έχετε τη 

δυνατότητα να τηλεφορτώσετε άμεσα το εν λόγω έγγραφο στο σύστημα. 

Μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο έγγραφα σε μορφότυπο flat PDF (όχι dynamic 
PDF). Παρακαλούμε εκτυπώστε και σαρώστε το έγγραφο, δίνοντάς του 

μορφότυπο PDF ή εκτυπώστε το χρησιμοποιώντας τον εικονικό εκτυπωτή. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηλεφορτώσετε το έγγραφο που ζητάμε στον 

κατάλληλο μορφότυπο (σε PDF) στην αντίστοιχη κεφαλίδα. Σφάλματα στην εν 

λόγω διαδικασία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να κριθεί η πρότασή σας 
ημιτελής και να κινδυνεύσει να απορριφθεί το σύνολο της αίτησής σας. 

Ως εκ τούτου, πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησης ή 

πριν αποσυνδεθείτε από το σύστημα, ελέγξτε ότι τα παραρτήματα της 

αίτησής σας είναι σε μορφότυπο PDF και ότι το περιεχόμενο των 

εγγράφων σας αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες κεφαλίδες του εργαλείου 

ηλεκτρονικής υποβολής.  

Η τηλεφόρτωση σωστών εγγράφων είναι δική σας ευθύνη.  

Ας σημειωθεί ότι, για καθένα από τα απαιτούμενα παραρτήματα, μπορεί 

να τηλεφορτωθεί μόνο ένα έγγραφο PDF. 

Κατά συνέπεια, για ορισμένα παραρτήματα (όπως οι πληροφορίες για τη 

νομική οντότητα, τη χρηματοδοτική ικανότητα και τις εκθέσεις ελέγχου), οι 
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αιτούντες πρέπει να εκτυπώσουν πολλά έγγραφα και να τα σαρώσουν 

προκειμένου να τα συγχωνεύσουν σε ένα ενιαίο έγγραφο. 

Το ίδιο ισχύει για δράσεις στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι του ενός 

αιτούντες. Πρέπει να συγκεντρώνονται οι σχετικές πληροφορίες για όλους 

τους αιτούντες, ώστε να υπάρχει ένα μόνο έγγραφο ανά παράρτημα. 

Πληροφορίες για το νομική οντότητα 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος (ή των αιτούντων), 

απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 ιδιωτικοί φορείς: απόσπασμα της Επίσημης Εφημερίδας, αντίγραφο του 

καταστατικού, απόσπασμα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο ή στο βιβλίο 

των σωματείων, πιστοποιητικό ΦΠΑ (αν, όπως συμβαίνει σε ορισμένες 

χώρες, ο αριθμός εμπορικού μητρώου και ο αριθμός ΦΠΑ είναι ταυτόσημοι, 

τότε απαιτείται μόνο το ένα από τα δύο έγγραφα)· 

 δημόσιοι φορείς: αντίγραφο του ψηφίσματος ή της απόφασης για τη 

σύσταση της δημόσιας επιχείρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο 

προβλέπεται η σύσταση του οργανισμού δημοσίου δικαίου· 

 οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα: έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν 

ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν νομικές 
υποχρεώσεις εξ ονόματός τους.  

Πληροφορίες σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αντιπροσωπευτικότητα του αιτούντος, πρέπει να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί το αντίστοιχο υπόδειγμα υπό την ορθή κεφαλίδα 

στο εργαλείο υποβολής. Το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο αρχείο zip που 
περιγράφηκε παραπάνω. 

Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια 

Στα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση για να 

καταστεί δυνατή η εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας περιλαμβάνονται τα 

εξής: 

 οι ετήσιοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού καθώς και 
των αποτελεσμάτων χρήσεως) για το προηγούμενο οικονομικό έτος για το 

οποίο έχουν κλείσει οι λογαριασμοί (οι νεοσυσταθείσες οντότητες 

υποβάλλουν το επιχειρηματικό σχέδιο αντί των λογαριασμών)· 

 προσυμπληρωμένο έντυπο χρηματοδοτικής ικανότητας στο οποίο 

συνοψίζονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της 
οικονομικής βιωσιμότητας. Το αρχείο pdf είναι στο προαναφερόμενο 

αρχείο zip. 

Έκθεση ελέγχου 

Επιπλέον, για τους συντονιστές ή άλλους αιτούντες που ζητούν συνεισφορά της 

ΕΕ μεγαλύτερη ή ίση με 750 000 ευρώ (κατώτατο όριο ανά αιτούντα), θα πρέπει 
να υποβάλλεται έκθεση ελέγχου από εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή που να πιστοποιεί 

τους λογαριασμούς του τελευταίου διαθέσιμου οικονομικού έτους. Η διάταξη αυτή 

δεν ισχύει για τους δημόσιους φορείς. 

Το κείμενο του μέρους Β στα αγγλικά 

Για να διευκολυνθεί η εξέταση των προτάσεων από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση, η 
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πρόταση θα πρέπει κατά προτίμηση να συνοδεύεται από μετάφραση του τεχνικού 

μέρους (μέρος Β) στα αγγλικά, αν αυτή έχει συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα 
της ΕΕ. 

Προϋπολογισμός ανά δραστηριότητα 

Όπως περιγράφεται στην ενότητα 6 του μέρους Β, πρέπει να τηλεφορτωθεί 

χωριστά πίνακας με τον προϋπολογισμό ανά δραστηριότητα. Το υπόδειγμα σε 

μορφότυπο pdf περιλαμβάνεται στο προαναφερόμενο αρχείο zip. 

Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα παρακαλείστε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 Το σημείο «1. Project coordination» (Συντονισμός του έργου): 

περιλαμβάνει τον συντονισμό με το ή τα κράτη μέλη ή τον εκτελεστικό 

οργανισμό, μεταξύ των αιτούντων και με τους φορείς υλοποίησης και 

άλλους υπεργολάβους 

 Το σημείο «Other» (Λοιπά) στην κεφαλίδα «2. Strategy» (Στρατηγική) 

αφορά, για παράδειγμα, τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γενική όψη της 

εκστρατείας (φήμη) 

 Continuous PR activities (Συνεχείς δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων) θα 

μπορούσαν να είναι φερειπείν οι εξής: συνεργασία με συντάκτες 
ιστολογίων (bloggers), κατάρτιση καταλόγων επαφών με δημοσιογράφους 

και συντάκτες ιστολογίων, κατάρτιση και αποστολή δελτίων Τύπου, 

σύνταξη ενημερωτικών δελτίων, διοργάνωση συνεντεύξεων, σύνταξη και 

πληρωμή διαφημιστικών άρθρων, σύνταξη και αποστολή των 

ενημερωτικών δελτίων σε στοχευόμενες ομάδες, αποδελτίωση και ανάλυση 
των αναφορών στα μέσα ενημέρωσης κ.λπ. 

 Στις εκδηλώσεις Τύπου (Press events) συγκαταλέγονται: συνεντεύξεις 

Τύπου και άλλες εκδηλώσεις που απευθύνονται στον Τύπο· πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες: οι δαπάνες προσωπικού για την 

προετοιμασία, τη μίσθωση και τη διακόσμηση της αίθουσας, οι δαπάνες 

τροφοδοσίας και οι δαπάνες για τις προσκλήσεις 

 Η ηλεκτρονική διαφήμιση πρέπει να συμπεριληφθεί στην κεφαλίδα «5. 

Advertising» (Διαφήμιση) και όχι στην κεφαλίδα «4. Website, social 

media» (Ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 

 Η επιλογή Print στην κεφαλίδα «5. Advertising» (Διαφήμιση) δεν 

περιλαμβάνει διαφημιστικά άρθρα, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν 
στην κεφαλίδα PR (βλ. παραπάνω)· περιλαμβάνει όμως ένθετα περιοδικών 

ή εφημερίδων  

 στην κεφαλίδα TV περιλαμβάνεται η χορηγία τηλεοπτικών εκπομπών· εδώ 

πρέπει να υποδεικνύονται οι στοχευόμενες ομάδες και οι γενικές μονάδες 

μέτρησης (GRP) 

 Η κεφαλίδα Outdoor, cinema αναφέρεται σε πινακίδες, αφίσες, διαφημίσεις 

σε λεωφορεία/τραμ κ.λπ. - Η προώθηση σε σημεία πώλησης πρέπει να 

περιλαμβάνεται στο πεδίο για προώθηση στα σημεία πώλησης 

 Χορηγίες εκδηλώσεων, πλην εκδηλώσεων που αποτελούν μέρος της 

δράσης 
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 Ημέρες γευσιγνωσίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων: 

προσωπικό, δαπάνες μίσθωσης των χώρων της τοποθεσίας, φορητά 
συστήματα προβολής (pop-up stand), δείγματα του προϊόντος κ.λπ. 

 Το σημείο «9. Other activities» (Άλλες δραστηριότητες): στην πρόταση θα 

πρέπει να διευκρινίζεται ποιες δραστηριότητες πρόκειται να διεξαχθούν. 

1.4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1.4.1. Προθεσμία υποβολής 

Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 
απλά προγράμματα. 

Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής σας δίνει τη δυνατότητα να 

αντικαταστήσετε/ενημερώσετε την πρότασή σας ανά πάσα στιγμή.  

Μπορείτε να υποβάλετε την πρότασή σας πολλές φορές πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, π.χ. να 
την επικαιροποιήσετε ή να την τροποποιήσετε.  

Για να δείτε και/ή να τροποποιήσετε την πρόταση που έχετε υποβάλει, 

πηγαίνετε στη σελίδα «My Proposals» (« Οι προτάσεις μου») της πύλης 

συμμετεχόντων. Εφόσον η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν έχει 

κλείσει, κάθε φορά που εισάγετε νέα στοιχεία ή τροποποιείτε την πρότασή 

σας, το νέο κείμενο της πρότασής σας θα αντικαθιστά το προηγούμενο. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, δεν υπάρχει πλέον 

δυνατότητα τροποποίησης. 

Είναι πολύ σημαντικό να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας για να υποβάλετε την πρότασή σας. Κάτι τέτοιο θα αύξανε 
σημαντικά τον κίνδυνο να ανακύψει κάποιο πρόβλημα την τελευταία 

στιγμή και να μην καταφέρετε να υποβάλετε την πρότασή σας.  

Κατά την υποβολή της πρότασής σας, το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής 

διενεργεί βασικούς ελέγχους επαλήθευσης: πληρότητα της πρότασης, συνέπεια 

των εσωτερικών δεδομένων, σάρωση για ιούς, τύποι αρχείων, περιορισμοί 

μεγέθους κ.λπ. 

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να υποβάλετε την πρότασή σας εμπρόθεσμα, 

το σύστημα δεν θα τη λάβει υπόψη και η πρόταση θα θεωρηθεί μη υποβληθείσα. 

Παρακαλείσθε να μη στείλετε την πρότασή σας ταχυδρομικά ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον CHAFEA, καθώς θα ληφθούν υπόψη 

μόνον οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος υποβολής. 

 

1.4.2. Αποδεικτικό παραλαβής 

Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης θα καταγραφεί αυτομάτως και 

στον συντονιστή θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απόδειξη 
παραλαβής.  

Εάν δεν λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με την απόδειξη παραλαβής, αυτό 

σημαίνει ότι η πρόταση ΔΕΝ έχει υποβληθεί.  
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1.4.3. Πώς να υποβάλετε καταγγελία  

Εάν πιστεύετε ότι η υποβολή απέτυχε λόγω σφάλματος στο σύστημα ηλεκτρονικής 

υποβολής, θα πρέπει να υποβάλετε αμέσως καταγγελία μέσω του γραφείου 

τεχνικής υποστήριξης της πύλης συμμετεχόντων, εξηγώντας τις περιστάσεις και 

επισυνάπτοντας αντίγραφο της πρότασης. Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη 

μέθοδο υποβολής καταγγελίας για άλλες πτυχές της υποβολής αίτησης 

περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που λαμβάνετε μέσω του συστήματος 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής (βλ. την ενότητα «My Area» της πύλης 

συμμετεχόντων).  
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλες οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τον CHAFEA μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος υποβολής υποβάλλονται σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης 

όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες κριτηρίων που ανακοινώθηκαν στην 

πρόσκληση: τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και παροχής 

επιχορήγησης.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη εχεμύθεια.  

Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η υποβολή της πρότασης, ο CHAFEA δεν θα 
επικοινωνήσει με τον αιτούντα μέχρι την αξιολόγηση της πρότασης, εκτός εάν: 

 ο CHAFEA χρειαστεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα προκειμένου να 

διευκρινίσει ζητήματα όπως η επιλεξιμότητα ή να ζητήσει πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε άλλο τμήμα της πρότασης εντός των 

ορίων των σχετικών διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ και 
των κανόνων εφαρμογής του (διευκρινίσεις μπορεί να ζητηθούν για την 

καλύτερη κατανόηση στοιχείων των υποβληθέντων προτάσεων ή των 

δικαιολογητικών· ωστόσο οι διευκρινίσεις δεν θα επιφέρουν ουσιαστικές 

τροποποιήσεις της πρότασης)·  

 Ο αιτών υπέβαλε καταγγελία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής (βλ. κεφ. 
1.4.3). 

 

2.1. Επισκόπηση της διαδικασίας αξιολόγησης  

Όλα τα κριτήρια και τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά έγγραφα προσδιορίζονται 

στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα απλά προγράμματα. Παρακαλείστε 
να διαβάσετε προσεκτικά τα εν λόγω κριτήρια. Οι προτάσεις που δεν πληρούν ένα 

από τα εν λόγω κριτήρια θα αποκλείονται στο συγκεκριμένο στάδιο της 

διαδικασίας αξιολόγησης. Όσον αφορά τα κριτήρια παροχής της επιχορήγησης, οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII. 

 

2.2. Αποτελέσματα  

Μετά την αξιολόγηση, όλες οι επιλέξιμες προτάσεις κατατάσσονται σύμφωνα με τη 

συνολική βαθμολογία που λαμβάνουν. Μόνον οι προτάσεις που πληρούν όλες τις 

ελάχιστες βαθμολογίες είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση. Η πρόταση ή οι 

προτάσεις που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης θα λάβουν 

συγχρηματοδότηση ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. 

Θα δημιουργηθεί χωριστός πίνακας κατάταξης για καθένα από τα θέματα 

προτεραιότητας που αναφέρονται στην αντίστοιχη πρόσκληση.  

Επιπλέον, θα καταρτιστεί εφεδρικός πίνακας προτάσεων σε περίπτωση που, κατά 

τη διάρκεια του οικονομικού έτους, διατεθούν περισσότερες πιστώσεις.  
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. 

 
 
 
 
 
 

Προώθηση γεωργικών προϊόντων 
 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: 

Θέμα: 

Είδος δράσης: 

Αριθμός της πρότασης: 

Ακρωνύμιο της πρότασης: 
 

 

 

Πίνακας περιεχομένων  

Ενότητα Τίτλος Δράση 

1 Γενικές πληροφορίες  

2 Διοικητικά στοιχεία για τις προτείνουσες οργανώσεις,  

3 Προϋπολογισμός της πρότασης  

4 Πληροφορίες σχετικά με τη δράση  

 

Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων: 

SAMPLE

35/61



Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Σελίδα 2 από 9 Αποθηκεύτηκε τελευταία 
φορά τον Ιαν του 16. 

Τα διοικητικά έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πρόταση χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα 
που είναι διαθέσιμα στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής. Ορισμένα πεδία δεδομένων είναι 
προσυμπληρωμένα με βάση τα προηγούμενα βήματα στο εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 
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1 - Γενικές πληροφορίες 

Αναγνωριστικός 

κωδικός πρόσκλησης 

 Τύπος δράσης  

Θέμα  Ακρωνύμιο  

Τίτλος της πρότασης    

Διάρκεια σε μήνες    

    

Ελεύθερες λέξεις-

κλειδιά 

   

 

Σύνοψη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτήρες που απομένουν 2000 

  

κατά μέγιστο 200 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών)  

Διάρκεια της δράσης σε ολόκληρους μήνες: 12-24-36 μήνες 

Εισάγετε λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την πρότασή σας (μέγιστο: 200 χαρακτήρες μαζί 

με τα κενά) 

Σύντομη περίληψη (κατά μέγιστο 2 000 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών, στα αγγλικά) όπου θα 

πρέπει να εξηγείται με σαφήνεια: 

• η συνάφεια με το θέμα  

• οι στόχοι της πρότασης όσον αφορά κυρίως τις πωλήσεις/τις εξαγωγές/την κατανάλωση των προωθούμενων 

προϊόντων και/ή το επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τα προωθούμενα προϊόντα στις ομάδες-στόχους 

• ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι (στρατηγική, περιγραφή των δραστηριοτήτων, χώρες-στόχοι 

και ομάδες-στόχοι) 

• ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης 

 

Η περίληψη θα χρησιμοποιηθεί ως συνοπτική περιγραφή της πρότασης για επικοινωνιακούς σκοπούς. 

• Η περίληψη δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει εμπιστευτικές, εμπορικά ευαίσθητες ή προσωπικές πληροφορίες 

• Χρησιμοποιήστε απλό δακτυλογραφημένο κείμενο, αποφεύγοντας τους ειδικούς χαρακτήρες 
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Δηλώσεις* 

Στις δηλώσεις που ακολουθούν, ο όρος «συντονιστής» αναφέρεται στον επικεφαλής εταίρο 

των σχεδίων που υποβάλλονται από περισσότερες της μίας προτείνουσες οργανώσεις. Στην 

περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προτάσεων από μία προτείνουσα οργάνωση, οι 

ίδιες δηλώσεις πρέπει να γίνουν από την οργάνωση που υποβάλλει την πρόταση. 

Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος μόνο για την ορθότητα των πληροφοριών που αφορούν τη 

δική του οργάνωση. Κάθε προτείνουσα οργάνωση παραμένει υπεύθυνη για την ορθότητα των 

πληροφοριών που αφορούν την ίδια, όπως δηλώνεται παρακάτω. Εάν η πρόταση γίνει δεκτή 

για χρηματοδότηση από την ΕΕ, ο συντονιστής και κάθε επιλεγείσα προτείνουσα οργάνωση 

οφείλουν να υποβάλουν ατομική δήλωση σχετικά με το εν λόγω θέμα. 

1) Μόνο για προτάσεις με περισσότερες από μία προτείνουσες οργανώσεις: ο συντονιστής 
δηλώνει ότι είχε τη ρητή συγκατάθεση όλων των προτεινουσών οργανώσεων σχετικά με τη 
συμμετοχή τους, και σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρότασης. 

□ 

2) Οι πληροφορίες που περιέχει η παρούσα πρόταση είναι ορθές και πλήρεις. □ 

3) Στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, ο συντονιστής επιβεβαιώνει ότι έχει διενεργήσει 
για την οργάνωσή του τον αυτοέλεγχο της χρηματοδοτικής ικανότητας και έχει λάβει τη 
διαβεβαίωση από κάθε προτείνουσα οργάνωση ότι έχει επίσης διενεργήσει τον εν λόγω 
έλεγχο: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html  
εκτός αν ο συντονιστής ή κάποια άλλη προτείνουσα οργάνωση εξαιρείται από τον έλεγχο 
επειδή είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 
4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 

□ 

 

4) Ο συντονιστής δηλώνει ότι η οργάνωσή του και κάθε προτείνουσα οργάνωση έχει 
επιβεβαιώσει: 

 

- ότι σε περίπτωση που λαμβάνει επιχορήγηση λειτουργίας από οποιοδήποτε πρόγραμμα της 
ΕΕ, δεν θα διεκδικήσει την απόδοση των έμμεσων δαπανών για την εν λόγω δράση κατά το 
συγκεκριμένο έτος που καλύπτεται από την επιχορήγηση λειτουργίας. 

□ 

- ότι συμμορφώνεται πλήρως με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας που ορίζονται 
στην ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

□ 

- ότι διαθέτει τους αναγκαίους τεχνικούς και χρηματοδοτικούς πόρους για την 
αποτελεσματική υλοποίηση της δράσης· και 

□ 

- ότι δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ένωση για καμία από τις ενέργειες 
πληροφόρησης και προώθησης που περιγράφονται στην παρούσα πρόταση. 

□ 

— ότι είναι αντιπροσωπευτική του τομέα ή του προϊόντος το οποίο αφορά η πρόταση 

σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 ή 1 παράγραφος 2 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1829 

□ 

- ότι δεν λαμβάνει ούτε πρόκειται να λάβει καμία χρηματοδοτική συνεισφορά από τρίτους 

προκειμένου να συγχρηματοδοτήσει την εφαρμογή της δράσης για την οποία είναι πιθανό να 

λάβει επιχορήγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

□ 

  

5) Ο συντονιστής επιβεβαιώνει ότι η πρόταση καλύπτει μόνο επιλέξιμα προϊόντα και 
συστήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014. 

□ 

6) Ο συντονιστής επιβεβαιώνει ότι η πρόταση είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης που 
διέπει τα σχετικά προϊόντα και την εμπορία τους, καθώς και με τους ειδικούς όρους που 
ισχύουν όταν στόχος είναι η εσωτερική αγορά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 

□ 
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παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (2015) 1829 της Επιτροπής. 

7) Ο συντονιστής επιβεβαιώνει ότι οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης θα υλοποιηθούν 
από φορέα (φορείς) υλοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1144/2014, που θα επιλεγεί (επιλεγούν) πριν από την υπογραφή της συμφωνίας 
επιχορήγησης, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής και την απουσία 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

□ 

8) Ο συντονιστής επιβεβαιώνει ότι, σε περίπτωση που οι προτείνουσες οργανώσεις 
προτείνουν την υλοποίηση ορισμένων μερών της πρότασης, διαθέτουν τουλάχιστον τριετή 
εμπειρία στην υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης. Επίσης, επιβεβαιώνει ότι 
οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες δεν είναι υψηλότερες από τις 
συνήθεις τιμές της αγοράς. 

□ 

9) Ο συντονιστής επιβεβαιώνει ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με την 
ένδειξη προέλευσης και των εμπορικών σημάτων, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο II του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1831 της Επιτροπής. 

□ 

10) Ο συντονιστής επιβεβαιώνει ότι, εάν μήνυμα που προωθείται από δράση αφορά 
πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία, το εν λόγω μήνυμα θα πρέπει να είναι 
δεκτό από την αρμόδια εθνική αρχή δημόσιας υγείας στη χώρα-στόχο ή να συμμορφώνεται 
με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 κατά την εφαρμογή του στην 
εσωτερική αγορά. 

□ 

 
* Σύμφωνα με το άρθρο 131 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα L 298 της 26.10.2012, σ. 1) και το 
άρθρο 145 των κανόνων εφαρμογής του (Επίσημη Εφημερίδα L 362, 31.12.2012, σ. 1), και τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την 
παροχή πληροφοριών και τα μέτρα προώθησης (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αριθ. 2015/1829 της Επιτροπής), στις 
προτείνουσες οργανώσεις που έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις ενδέχεται να επιβληθούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.  

 
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η αξιολόγηση της αίτησης επιχορήγησης συνεπάγεται την επεξεργασία (π.χ. καταγραφή) δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση και το βιογραφικό σας σημείωμα), 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά, οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις στο παρόν έντυπο, καθώς και τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που ζητούνται είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της αίτησης επιχορήγησης που έχετε 
υποβάλει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και θα αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς και 
τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας περιλαμβάνονται στη δήλωση περί απορρήτου. Όσον αφορά την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν, 
ανά πάσα στιγμή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να καταχωριστούν στο σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και 
αποκλεισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EDES) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105α και 108 του 
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ και τους αντίστοιχους κανόνες εφαρμογής.  

 

2 - Διοικητικά στοιχεία σχετικά με την προτείνουσα οργάνωση 
(ή τις προτείνουσες οργανώσεις) 

Κωδικός PIC Επωνυμία   
Συντετμημένη 
επωνυμία: 

   

Διεύθυνση της οργάνωσης   

Οδός 
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Πόλη    

Ταχυδρομικός κωδικός    

Χώρα    

Ιστοσελίδα    

Τύπος της οργάνωσής σας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 1144/2014: υποχρεωτική επιλογή 

  επαγγελματική ή διεπαγγελματική οργάνωση, εγκατεστημένη σε 
κράτος μέλος 

  οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών 

  φορέας του αγροδιατροφικού τομέα 

 

Τμήματα επιφορτισμένα με την εκτέλεση του προτεινόμενου έργου 

Τμήμα 1    
 

Ονομασία τμήματος  
 

 Ίδια με την διεύθυνση της προτείνουσας 
οργάνωσης 

  
 
 
 

    
Οδός    

    

Πόλη     
    

Ταχυδρομικός κωδικός    
    

Χώρα    

 
Υπεύθυνος της πρότασης 
Το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση των προσώπων επικοινωνίας είναι μόνο για ανάγνωση στο διοικητικό έντυπο· 
εδώ μπορούν να τροποποιηθούν μόνο τα συμπληρωματικά στοιχεία. Για να παρέχετε δικαιώματα πρόσβασης και βασικά στοιχεία 
επικοινωνίας των προσώπων επικοινωνίας, παρακαλείσθε να επιστρέψετε στο βήμα 4 του εργαλείου υποβολής και να 
αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

Τίτλος   Φύλο  O Άρρεν O Θήλυ 
     

Όνομα   Επώνυμο   
     

Ηλεκτρονική 
διεύθυνση 

    

  

Θέση εντός της 
οργάνωσης: 

 
 

   

     

Τμήμα     
     

  
 Ίδιο με τη διεύθυνση της προτείνουσας οργάνωσης 
 

   

Οδός      
  

 
 

   

Πόλη  Ταχυδρομικός 
κωδικός 

  

     

     
Χώρα     

 

 

Δηλώστε οδό και αριθμό 
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Ιστότοπος 
    

 
     

Τηλέφωνο    Τηλέφωνο 2  Φαξ  
     

Λοιπά πρόσωπα επικοινωνίας 

Όνομα Επώνυμο Ηλεκτρονική διεύθυνση Τηλέφωνο 
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3 - Προϋπολογισμός της πρότασης 

Όλες οι δαπάνες υποβάλλονται σε ευρώ. 

 

1 - Οι προτείνουσες οργανώσεις από τα κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δικαιούνται προσαύξηση 5 % επί του ποσοστού επιστροφής που αφορά το επιλεγμένο θέμα. 

2 - Εάν μια συγκεκριμένη προτείνουσα οργάνωση αιτείται συνεισφορά της ΕΕ μεγαλύτερη από 750 000 ευρώ, πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό λογιστικού ελέγχου από εξωτερικό ορκωτό λογιστή. 

Το εν λόγω έγγραφο πιστοποιεί τους λογαριασμούς του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμοι λογαριασμοί. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τις προτείνουσες οργανώσεις 
που έχουν καθεστώς οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο 4) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

3 - Η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ. 

Συμμετέχων Χώρα 
Α) Άμεσες 
δαπάνες 
προσωπικού 

Β) Άμεσες 
δαπάνες 
υπεργολαβιών 

Γ) Λοιπές 
άμεσες 
δαπάνες 

Δ) Έμμεσες 
δαπάνες (4% επί 
του Α) 

Συνολικές 
δαπάνες 

Ποσοστό 
επιστροφής % 1 

Μέγιστη 
συνεισφορά 
της ΕΕ 

Ζητούμενη 
επιχορήγηση 
2,3 

Έσοδα που 
προκύπτουν 
από τη 
δράση 

    α) β) γ) δ) = 0.04 * (α) 
ε) = α) + β) + 

γ)+δ) 
στ) ζ) = ( )  ( )  η) θ) 

                      

                      

Σύνολο             
 

      

SAMPLE
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Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Σελίδα 9 από 9 Αποθηκεύτηκε τελευταία 
φορά τον Ιαν του 16. 

4 – Πληροφορίες σχετικά με τη δράση 

Χώρα-στόχος (Χώρες-στόχοι)    

Παρακαλείστε να επιλέξετε προσεκτικά μία ή περισσότερες χώρες-στόχους που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το θέμα 
που έχει επιλεγεί. Ο κατάλογος των επιλέξιμων χωρών-στόχων των αντίστοιχων θέματα είναι διαθέσιμος στη σελίδα 
της προκήρυξης.  

Προωθεί η δράση κάποιο από τα ακόλουθα ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας;  

 Συστήματα ποιότητας της ΕΕ για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οίνους και 
αλκοολούχα ποτά 

 Μέθοδο βιολογικής παραγωγής  

 Το λογότυπο για τα γεωργικά προϊόντα ποιότητας που παράγονται αποκλειστικά 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης  

 Εθνικά συστήματα ποιότητας:  

 Η δράση δεν προωθεί κανένα από τα παραπάνω συστήματα 

  

 Προϊόντα που προωθούνται ή που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα για την προβολή του συστήματος προώθησης 

Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων διατίθενται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων. 

 

 

Παραρτήματα 

- Πληροφορίες σχετικά με τη νομική οντότητα 

- Πληροφορίες σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα 

- Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδοτική ικανότητα  

- Έκθεση ελέγχου (για προτείνουσες οργανώσεις που ζητούν επιδότηση > 750.000 ευρώ) 

- Το ίδιο κείμενο με το μέρος Β, στα αγγλικά 

- Προϋπολογισμός ανά δραστηριότητα 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε μία ή περισσότερες χώρες-

στόχους 

Επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες 

προϊόντων 

SAMPLE
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Παράρτημα II: Έντυπο αίτησης — Μέρος Β (υπόδειγμα) 

Απλά προγράμματα — Οδηγός για τους αιτούντες συγχρηματοδότηση  

για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται στην εσωτερική αγορά ή σε τρίτες χώρες 
 

Σελίδα 1 από 2 
Ιανουάριος 2016 

Τίτλος της δράσης 

1. Παρουσίαση της προτείνουσας οργάνωσης (των προτεινουσών 
οργανώσεων) 

 

 

2. Προϊόντα/συστήματα και ανάλυση της αγοράς 

 

 

3. Στόχοι της δράσης 

 

 

4. Στρατηγική της δράσης 

 

 

5. Ευρωπαϊκή διάσταση της δράσης 

 

 

6. Περιγραφή των δραστηριοτήτων και ανάλυση των θέσεων του 
προϋπολογισμού 

 
 
Υπόδειγμα για την περιγραφή των δραστηριοτήτων: 
Τίτλος της δραστηριότητας 

 

Ειδικοί στόχοι 
 

Περιγραφή της δραστηριότητας 
 

 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 

Παραδοτέα    

Ανάλυση του προϋπολογισμού    

Υλοποίηση  
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7. Μέτρηση των αποτελεσμάτων και δείκτες της δράσης 

 

 

8. Οργάνωση της δράσης και δομή διαχείρισης 

 

 

9. Συμπληρωματικές πληροφορίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Μεθοδολογικές υποδείξεις για τον εκ των υστέρων 
υπολογισμό των αποδόσεων 

 
Οι ακόλουθες υποδείξεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος προώθησης. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια 
μεταξύ της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στο τέλος του προγράμματος και των στόχων 
που ορίστηκαν στην αρχή του προγράμματος. Ως εκ τούτου, κατά την εκπόνηση της 
πρότασης του προγράμματος, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις παρούσες συστάσεις για τον 
καθορισμό των στόχων (αντικτύπου) και την ανάλυση της αγοράς. 

Οικονομικός αντίκτυπος 
 
Τα προγράμματα προώθησης αποβλέπουν σε οικονομικό όφελος. Ωστόσο, καθώς οι προσπάθειες 
προώθησης καταβάλλονται σε ένα σύνθετο περιβάλλον, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο 
πραγματικός οικονομικός τους αντίκτυπος. Μια απλή σύγκριση των οικονομικών παραμέτρων πριν και 
μετά την εκστρατεία δεν λαμβάνει υπόψη εξωτερικές μεταβλητές που επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Για 
να διαχωριστεί το πραγματικό αποτέλεσμα της εκστρατείας προώθησης από άλλες μεταβλητές που 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα, όπως οι τάσεις της αγοράς ή οι κρίσεις, για τον υπολογισμό της 
απόδοσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια βάση αναφοράς. Η «βάση αναφοράς» εκτιμά τι θα 
συνέβαινε απουσία του προγράμματος προώθησης. Ο αντίκτυπος εκτιμάται με τη σειρά του, 
συγκρίνοντας το σενάριο της βάσης αναφοράς με τα παρατηρηθέντα δεδομένα. Το αποτέλεσμα της εν 
λόγω αξιολόγησης θα πρέπει να εκφράζεται σε ευρώ.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κατασκευαστεί μια τέτοια βάση αναφοράς. Στο παρόν έγγραφο 
περιγράφουμε δύο απλές και διαισθητικές μεθόδους. Για τον σκοπό αυτό θα μπορούσαν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι, αν και θα πρέπει να εξηγείται ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε μια 
συγκεκριμένη μεθοδολογία για την κατασκευή του σεναρίου της βάσης αναφοράς. 

1) Μακροπρόθεσμες τάσεις 
Σε περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάζει σταθερή τάση στην αγορά για σημαντική χρονική 
περίοδο, μπορεί κανείς να προβάλει την εν λόγω τάση της αγοράς στο μέλλον και να τη 
χρησιμοποιήσει ως βάση αναφοράς. Εν προκειμένω, η βάση αναφοράς Q μπορεί να 
κατασκευαστεί προβάλλοντας την τάση της αγοράς που παρατηρήθηκε ανάμεσα στη χρονική 
στιγμή 1 (S1) και τη χρονική στιγμή 2 (S2), στη χρονική στιγμή 3 (Q). Εν συνεχεία, η 
παρατηρούμενη κατάσταση (S3) κατά τη χρονική στιγμή 3 μπορεί να διορθωθεί με βάση την 
προϋπάρχουσα τάση, αφαιρώντας από την τιμή S3 τη βάση αναφοράς Q, και υπολογίζοντας 
έτσι τον αντίκτυπο του προγράμματος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη χρήση της εν λόγω 
μεθόδου προϋποτίθεται η σταθερή τάση της αγοράς. Οι μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για 
εξαιρετικά ευμετάβλητες αγορές. 

 
2) Απόκλιση στις διαφορές 

Σε πολλές περιπτώσεις, η αγορά δεν χαρακτηρίζεται από σταθερές τάσεις. Μια άλλη 
προσέγγιση, για να προσδιορίσει το σενάριο της βάσης αναφοράς, χρησιμοποιεί ένα 
συγκρίσιμο προϊόν. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει βάση αναφοράς που χρησιμοποιείται στη 
μέθοδο που εξετάζει την απόκλιση στις διαφορές. Ένα συγκρίσιμο προϊόν (θα πρέπει να 
εξηγείται ο λόγος για τον οποίο το προϊόν είναι συγκρίσιμο) δείχνει μια συγκεκριμένη τάση της 
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αγοράς (S1 προς S2). Το σενάριο αναφοράς (Q) μπορεί να κατασκευαστεί προβάλλοντας την 
εν λόγω τάση της αγοράς στην κατάσταση (P1) του προωθούμενου προϊόντος πριν από την 
εκστρατεία. Από τη σύγκριση της παρατηρούμενης κατάστασης (P2) μετά την εκστρατεία 
προς το σενάριο αναφοράς, προκύπτει με αφαίρεση ο αντίκτυπος της εκστρατείας, έχοντας 
λάβει υπόψη τις τάσεις της αγοράς. 
 

 
 
Σημειωτέον ότι οι δύο μέθοδοι που περιγράφονται παραπάνω είναι συμπληρωματικές. Εάν 
ένα προϊόν έχει δείξει κατά το παρελθόν παρόμοια τάση με το προϊόν που 
προωθείται/ερευνάται, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα δύο προϊόντα είναι συγκρίσιμα και 
κατάλληλα για την κατασκευή της βάσης αναφοράς με τη μέθοδο της απόκλισης των 
διαφορών. 

Η απόδοση του προγράμματος είναι η αύξηση των πωλήσεων (σε ευρώ) κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος. Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος, καθώς η αξιολόγηση 
διεξάγεται στο τέλος του προγράμματος. 

Προτείνεται να συμπεριληφθεί επίσης η απόδοση της επένδυσης («ΑΕ») του προγράμματος. Η 
τελευταία πρέπει να υπολογίζεται ως ο λόγος της αύξησης των πωλήσεων ή των εξαγωγών των 
προωθούμενων προϊόντων κατά τη διάρκεια του προγράμματος (απόδοση) προς την επένδυση (που 
ισούται με τις συνολικές δαπάνες του προγράμματος).) 

Αντίκτυπος ευαισθητοποίησης 
Τελικός στόχος των προγραμμάτων πληροφόρησης είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης. Για να 
μάθουμε τον αριθμό των ατόμων που απέκτησαν νέες γνώσεις, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια έρευνα 
με την ακόλουθη διάρθρωση: 

Δεδομένου ότι μια ενημερωτική εκστρατεία καλύπτει στις περισσότερες περιπτώσεις μια σειρά 
θεμάτων και μηνυμάτων, η πρόσληψη των πληροφοριών δεν είναι δυνατό να μετρηθεί μέσω μίας και 
μόνο ερώτησης. Αντίθετα, εν προκειμένω πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια σειρά ερωτημάτων. 
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα πρόσωπο έχει κατανοήσει το μήνυμα/θέμα αν γνωρίζει την 
απάντηση σε ένα προκαθορισμένο ποσοστό των εν λόγω ερωτημάτων. Ο παρακάτω πίνακας 
παρουσιάζει ένα παράδειγμα μιας δοκιμής, όπου το κατώτατο όριο για να θεωρηθεί ότι κάποιος έχει 
κατανοήσει το μήνυμα είναι τα 2/3 των ερωτημάτων: 

ΠΡΟΣΩΠΟ X Επιθυμητή 
απάντηση 

Εμφανιζόμενη 
απάντηση ΠΡΟΣΩΠΟ Y Επιθυμητή 

απάντηση 
Εμφανιζόμενη 

απάντηση 
Ερώτημα 1 Ναι Ναι Ερώτημα 1 Ναι Ναι 

Ερώτημα 2 Ναι Ναι Ερώτημα 2 Ναι Όχι 

Ερώτημα 3 Όχι Ναι Ερώτημα 3 Όχι Όχι 

Αποτέλεσμα 2/3 = επιτυχία Αποτέλεσμα 1/3 = αποτυχία 
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Το πρόσωπο X πέρασε με επιτυχία τη δοκιμή ενώ το πρόσωπο Y απέτυχε. Η απόλυτη αύξηση του 
αριθμού των ατόμων που περνάνε με επιτυχία την εν λόγω δοκιμή, σε σχέση με τα αποτελέσματα 
πριν και μετά την εκστρατεία, αντιπροσωπεύει τον αντίκτυπο ευαισθητοποίησης. Τα ερωτήματα θα 
πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο ώστε η βαθμολογία να μην επιδέχεται αμφισβήτηση. Θα πρέπει 
επίσης να είναι αντιπροσωπευτικά των θεμάτων και των μηνυμάτων που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα. Τα άτομα που περιλαμβάνονται στην έρευνα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά της 
στοχευόμενης ομάδας (ή των στοχευόμενων ομάδων). Η σύγκριση των ερευνών πριν και μετά την 
εκστρατεία θα πρέπει να παρέχει τον απόλυτο αριθμό των ατόμων που απέκτησαν νέες γνώσεις. 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι έρευνας. Ωστόσο, η χρήση τους θα πρέπει να 
αιτιολογείται δεόντως και να επιτυγχάνουν τον ίδιο στόχο. 
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Παράρτημα IV: Πληροφορίες σχετικά µε την αντιπροσωπευτικότητα 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, (εφεξής BA), καθώς και το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 2015/1829 (εφεξής DA), η προτείνουσα οργάνωση πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτική του προϊόντος ή του τομέα. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει μια 
επισκόπηση των δυνατοτήτων μέσω των οποίων μπορεί να δηλωθεί η 

αντιπροσωπευτικότητα. Τα άρθρα στα οποία παραπέμπουμε περιλαμβάνονται στον DA και 

στον BA. 

 

Τύπος οργάνωσης Τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας 

Επαγγελματική ή 
διεπαγγελματική 
οργάνωση που είναι 
εγκατεστημένη σε 
κράτος μέλος ή σε 
επίπεδο Ένωσης 

Ποσοστό 50 % του αριθμού των παραγωγών ή 50 % του όγκου ή της αξίας της 
εμπορεύσιμης παραγωγής του (των) σχετικού(-ών) προϊόντος(-ων) ή τομέα 
(άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του DA) 

Διεπαγγελματική οργάνωση, αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος 
(άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του DA) 

Ομάδες στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας της ΕΕ:: 50 % του όγκου ή της 
αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής του (των) προϊόντος (ων) με 
καταχωρισμένη ονομασία (άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DA) 

(Ένωση) 
οργανώσεων 
παραγωγών 

Αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος 
(άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του DA) 

Φορέας του 
αγροδιατροφικού 
τομέα 

- που έχει ως στόχο και δραστηριοποιείται στην ενημέρωση σχετικά με τα 
γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους 
- στον οποίο έχει ανατεθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σαφώς 
οριοθετημένη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο αυτό·  
- που έχει νομίμως εγκατασταθεί στο εν λόγω κράτος μέλος τουλάχιστον δύο 
έτη πριν από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  
- έχει στα μέλη του εκπροσώπους του προϊόντος ή του τομέα. 
(άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΒΑ) 

 
Περιγράψτε πώς η οργάνωσή σας πληροί τα κριτήρια σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή σε επίπεδο Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείστε να αναφέρετε 
- τον τύπο και το νομικό καθεστώς της οργάνωσής σας, π.χ. μια κοινοπραξία των X και Y, την 
αναγνώριση από το κράτος μέλος, τους εκπροσώπους του τομέα κ.λπ., 
- στοιχεία σχετικά με την εμπορεύσιμης παραγωγής, τις εξαγωγές, τις πωλήσεις, τον κύκλο εργασιών, 
τον αριθμό των παραγωγών κ.λπ. 
Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε αναφορές στις πηγές των πληροφοριών που παραθέτετε στην 
αιτιολόγηση.  
 
Σε περίπτωση που η οργάνωση δεν είναι αντιπροσωπευτική σύμφωνα με τα προαναφερόμενα 
κριτήρια, δικαιολογήστε γιατί πιστεύετε ότι θα πρέπει να θεωρηθή αντιπροσωπευτική. Μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά και χαμηλότερα κατώτατα όρια από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω, εάν η 
προτείνουσα οργάνωση αποδείξει ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς, οι οποίες θα δικαιολογούσαν τη 
μεταχείριση της προτείνουσας οργάνωσης ως αντιπροσωπευτικής του (των) σχετικού(-ών) 
προϊόντος(-ων) ή τομέα (παρέκκλιση από τους κανόνες του 50 % (άρθρο 1 παράγραφος 2 του DA). 
 
Σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από περισσότερες του ενός προτείνουσες οργανώσεις, να 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιγραφές σε ένα μόνο έγγραφο. Για κάθε προτείνουσα οργάνωση, οι 
πληροφορίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 2 000 χαρακτήρες. 
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Έντυπο Οικονομικής Βιωσιμότητας Chafea
Γλώσσα EL

Πληροφορίες για τη δράση και στοιχεία συμμετέχοντος 

Τίτλος της δράσης

Πρόταση αριθ.

Όνομα συμμετέχοντος

Συνολική συνεισφορά ΕΕ Συνεισφορά της ΕΕ στον 
συμμετέχοντα

Λογιστικές πληροφορίες

Ημερομηνία έναρξης 
λογιστικής χρήσης

Ημερομηνία λήξης 
λογιστικής χρήσης

Διάρκεια λογιστικής χρήσης
Λογιστική βάσει 
ταμειακών 

Νέα 
οντότητα

Ημερομηνία ίδρυσης της 
εταιρείας

Νόμισμα € Euro Ισοτιμία ευρώ 1

SAMPLE
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Έντυπο Οικονομικής Βιωσιμότητας Chafea

Ισολογισμός των δύο τελευταίων λογιστικών ετών

Στοιχεία ενεργητικού Νομισματική μονάδα Ευρώ

1. Μη καταβληθέν εγγεγραμμένο κεφάλαιο

2. Πάγια περιουσιακά στοιχεία (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

2.2 Υλικά πάγια περιουσιακά στοιχεία

2.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3. Κυκλοφορούν ενεργητικό (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2 
+ 3.3 + 3.4)

3.1 Αποθέματα

3.2.1 Απαιτήσεις από οφειλέτες μετά από ένα έτος

3.2.2 Απαιτήσεις από οφειλέτες εντός ενός έτους

3.3 Διαθέσιμα σε τράπεζες και στο ταμείο

3.4 Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σύνολο ενεργητικού (1 + 2 + 3)

SAMPLE
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Έντυπο Οικονομικής Βιωσιμότητας Chafea

Ισολογισμός των δύο τελευταίων λογιστικών ετών

Στοιχεία παθητικού Νομισματική μονάδα Ευρώ

4. Κεφάλαιο και αποθεματικά (4.1 + 4.2 + 4.3 
+ 4.4)

4.1 Εγγεγραμμένο κεφάλαιο

4.2 Αποθεματικά

4.3 Αποτελέσματα εκ μεταφοράς από προηγούμενα έτη

4.4 Αποτελέσματα εκ μεταφοράς για το οικονομικό έτος 
+/-

5. Πιστωτές (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1 Μακροπρόθεσμος μη τραπεζικός δανεισμός 

5.1.2 Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός

5.2.1 Βραχυπρόθεσμος μη τραπεζικός δανεισμός 

5.2.2 Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 

Σύνολο παθητικού (4 + 5)

SAMPLE
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Έντυπο Οικονομικής Βιωσιμότητας Chafea

Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως των δύο τελευταίων λογιστικών ετών

Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως Νομισματική μονάδα Ευρώ

6. Κύκλος εργασιών

7. Μεταβολές αποθεμάτων +/-

8. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

9. Δαπάνες για ύλες και αναλώσιμα υλικά

10. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

11. Δαπάνες προσωπικού

12. Ακαθάριστο κέρδος εκμετάλλευσης (6+ 7 + 8 - 
9 - 10 - 11)

13. Αποσβέσεις και διορθώσεις αξίας επί μη 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

14. Καθαρό κέρδος εκμετάλλευσης (12-13)

15. Χρηματοοικονομικά έσοδα και διορθώσεις αξίας επί 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

16. Καταβληθέντες τόκοι

17. Συναφείς επιβαρύνσεις

18. Κέρδος/ζημία από συνήθεις δραστηριότητες 
(14 + 15 + 16 + 17)

19. Έκτακτα έσοδα και έξοδα +/-

20. Φόροι επί των κερδών +/-

21. Κέρδος/ζημία για το οικονομικό έτος (18 
+ 19-20)

Ημερομηνία και υπογραφή του υπευθύνου λογιστηρίου του αιτούντος ή προσώπου ασκούντος ισοδύναμη SAMPLE
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Έντυπο Οικονομικής Βιωσιμότητας Chafea
Για τον CHAFEA, μόνο για εσωτερική χρήση 

Κύρια κριτήρια

Μετοχικό 
κεφάλαιο 1

Μετοχικό κεφάλαιο > 0,2 x Συνολική 
συνεισφορά ΕΕ

Μετοχικό κεφάλαιο 0,2 x Συνολική συνεισφορά ΕΕ

Μετοχικό 
κεφάλαιο 2

Μετοχικό κεφάλαιο > 0,2 x Συνεισφορά της 
ΕΕ στον συμμετέχοντα

Μετοχικό κεφάλαιο 0,2 x Συνεισφορά της ΕΕ στον 
συμμετέχοντα

αναλογία 1 Κεφάλαιο κίνησης >0,00

        

Δευτερεύοντα κριτήρια

αναλογία 2 Κεφάλαιο & αποθεματικό (χωρίς εγγεγραμμένο 
κεφάλαιο) >0

αναλογία 3 Κέρδη και ζημίες του έτους >0

αναλογία 4 Οικονομική αυτονομία >0

        

Για ενημέρωση

αναλογία 5 Ακαθάριστα Κέρδη Εκμετάλλευσης >0

Σύνολο ενεργητικού = Σύνολο παθητικού
Σύνολο ενεργητικού Σύνολο παθητικού

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 
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Γλώσσα EL

Αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού

Ακρωνύμιο πρότασης
Αναγνωριστικός 

κωδικός 
πρότασης

Γραμμή 
προϋπολογισμού Έτος Α. Άμεσες δαπάνες 

προσωπικού
Β. Άμεσες δαπάνες 
υπεργολαβιών

Γ. Άλλες άμεσες 
δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ

1. Συντονισμός έργου

Δαπάνες προσωπικού του προτείνοντος οργανισμού (των προτεινόντων οργανισμών)

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Άλλες δαπάνες συντονισμού του έργου

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

2. Στρατηγική

Ορισμός στρατηγικής επικοινωνίας

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Ορισμός της οπτικής ταυτότητας της εκστρατείας

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Έρευνα αγοράς

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Άλλα

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

3. Δημόσιες σχέσεις

Συνεχείς δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (γραφείο δημοσίων σχέσεων)

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Εκδηλώσεις Τύπου

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

SAMPLE
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Γραμμή 
προϋπολογισμού Έτος

Α.1 Υπάλληλοι (ή 
ισοδύναμο 
προσωπικό)

Β. Άμεσες δαπάνες 
υπεργολαβιών

Γ. Άλλες άμεσες 
δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ

4. Ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρουσίαση ιστοτόπου, επικαιροποίηση, συντήρηση

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (διάταξη λογαριασμών, τακτική ανάρτηση στο Διαδίκτυο)

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Άλλα (κινητές εφαρμογές (apps), πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά σεμινάρια, κ.ά.)

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

5. Διαφήμιση

Εκτύπωση

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Τηλεόραση

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Ραδιόφωνο

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Διαδικτυακά

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Εξωτερικοί χώροι, σινεμά

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

6. Εργαλεία επικοινωνίας

Δημοσιεύσεις, πακέτα με υλικό για τα ΜΜΕ, διαφημηστικά προϊόντα

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Διαφημιστικά βίντεο

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

SAMPLE
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Γραμμή 
προϋπολογισμού Έτος

Α.1 Υπάλληλοι (ή 
ισοδύναμο 
προσωπικό)

Β. Άμεσες δαπάνες 
υπεργολαβιών

Γ. Άλλες άμεσες 
δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ

7. Εκδηλώσεις

Περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), κύκλοι κατάρτισης εμπόρων/μαγείρων, δραστηριότητες σε σχολεία

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Εβδομάδα ειδικών προσφορών εστιατορίων 

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Χορηγία υπέρ εκδηλώσεων

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Άλλες εκδηλώσεις 

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

8. Προώθηση στα σημεία πώλησης (POS)

Ημέρες δοκιμών

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Άλλα: προώθηση σε εκδόσεις εμπόρων λιανικής, διαφημιστική προώθηση στα σημεία πώλησης, προώθηση σε κυλικεία

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

9. Άλλες δραστηριότητες

Άλλες δραστηριότητες

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

10. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

SAMPLE
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Γραμμή 
προϋπολογισμού Έτος

Α.1 Υπάλληλοι (ή 
ισοδύναμο 
προσωπικό)

Β. Άμεσες δαπάνες 
υπεργολαβιών

Γ. Άλλες άμεσες 
δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ

Έμμεσες δαπάνες του προτείνοντος οργανισμού

Έμμεσες δαπάνες του προτείνοντος οργανισμού (4 % κατ’ ανώτατο όριο των άμεσων δαπανών προσωπικού  του προτείνοντος 
οργανισμού)

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

Άλλες επιλέξιμες δαπάνες  του προτείνοντος οργανισμού

Άλλες επιλέξιμες δαπάνες  του προτείνοντος οργανισμού (πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου, εγγύηση προχρηματοδότησης, μη 
ανακτήσιμος ΦΠΑ)

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

ΣΥΝΟΛΟ

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Έτος 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Έτος 2

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Έτος 3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Παράρτημα VII: Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
κριτήρια ανάθεσης  

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το μέρος Β της αίτησης χρησιμεύει για την 
αξιολόγηση της πρότασης με βάση τα κριτήρια ανάθεσης. 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα επιμέρους κριτήρια 
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, ενώ έχει επίσης τεθεί ένα κατώτατο όριο για καθένα από τα 
κύρια κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. Κατά την αξιολόγηση καθενός από τα βασικά κριτήρια 
ανάθεσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια :  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1. Συμβολή στους γενικούς  
και ειδικούς στόχους 

Μέγιστοι βαθμοί: 20 Ελάχιστο όριο: 14 

α) Συνάφεια των προτεινόμενων 
δράσεων ενημέρωσης και 
προώθησης με προτεραιότητες, 
στόχους και προσδοκώμενα 
αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν 
στο πλαίσιο της σχετικής θεματικής 
προτεραιότητας 

 Η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες, τους 
στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που 
ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής θεματικής 
προτεραιότητας 

β) Συνάφεια των προτεινόμενων 
δράσεων ενημέρωσης και 
προώθησης με τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 του κανονισμού 
1144/2014 

 Οι στόχοι της πρότασης αφορούν έναν ή περισσότερους 
στόχους από αυτούς που αναφέρονται στα άρθρο 2 
παράγραφοι α, β, γ ή δ του κανονισμού 1144/2014 

γ) Συνάφεια των προτεινόμενων 
ενεργειών ενημέρωσης και 
προώθησης με τους στόχους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 3 του 
κανονισμού 1144/2014 

 Τα προτεινόμενα μηνύματα καταδεικνύουν ένα ή 
περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού 1144/2014 

δ) Ενωσιακή διάσταση του 
προγράμματος 

 Η πρόταση έχει ενωσιακή διάσταση, όσον αφορά το 
περιεχόμενο του μηνύματος και τον αντίκτυπο: 
o Περιεχόμενο του μηνύματος 

- Κύριο μήνυμα της Ένωσης, σύνθημα της ΕΕ 

- Αναφορά στην Ευρώπη εν γένει, στην ΕΕ, στην ΚΓΠ, 
στη νομοθεσία της ΕΕ, στα προϊόντα της ΕΕ ή στα 
πρότυπα παραγωγής στην ΕΕ 

- Προώθηση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής και των προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα 
συστήματα ποιότητας της ΕΕ (ασφάλεια των 
τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, 
πτυχές σχετικές με τη θρεπτική αξία και την υγεία, 
καλή μεταχείριση των ζώων, προστασία του 
περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, καθώς και 
χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων και 
προϊόντων διατροφής, ιδίως από την άποψη της 
ποιότητάς τους, της γεύσης τους, της ποικιλίας τους ή 
των παραδόσεων τους) 

o Αντίκτυπος 

- Κάλυψη (π.χ. Αριθμός ή/και το σχετικό μερίδιο των 
καταναλωτών/εισαγωγέων/αγοραστών τους οποίους 
στοχεύει το πρόγραμμα· στην εσωτερική αγορά, 
πλήθος των κρατών μελών που καλύπτονται)  

- Το πρόγραμμα ωφελεί άλλους παραγωγούς της ΕΕ 
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από τον ίδιο τομέα προϊόντων 

2. Τεχνική ποιότητα  Μέγιστοι βαθμοί: 40 Ελάχιστο όριο: 24 

α) Ποιότητα της ανάλυσης 
(περιγραφή των αγορών-στόχων, 
προκλήσεις για τους ανταγωνιστές 
από την ΕΕ, ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών, κ.λπ.)· 

 Η ανάλυση βασίζεται στα υπάρχοντα στοιχεία έρευνας της 
αγοράς και/ή τα αριθμητικά στοιχεία εισαγωγών/εξαγωγών που 
παρατίθενται στην πρόταση 
 Η ανάλυση επισημαίνει προκλήσεις που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από την πρόταση (π.χ. μείωση της 
κατανάλωσης ή η χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
στην εσωτερική αγορά, δυνατότητες εισαγωγών σε αγορές 
τρίτων χωρών) 
 Η ανάλυση περιγράφει την ανταγωνιστική θέση της 
προτείνουσας οργάνωσης (των προτεινουσών οργανώσεων), 
άλλων προμηθευτών της ΕΕ καθώς και των ανταγωνιστών 
τους από τρίτες χώρες 
 Η ανάλυση εξετάζει τη δομή και τη λειτουργία των δικτύων 
διανομής 
 Όσον αφορά τις αγορές τρίτων χωρών, γίνεται αναφορά σε 
όρους εισαγωγής, όπως δασμολογικούς και μη δασμολογικούς 
φραγμούς 

β) Καταλληλότητα της στρατηγικής 
του προγράμματος, θέση SMART 
στόχων, βασικά μηνύματα 

 Οι στόχοι της πρότασης είναι συνεπείς με την ανάλυση της 
αγοράς 
 Η προτεινόμενη στρατηγική αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στην ανάλυση της αγοράς και είναι συνεπής με 
τους στόχους της πρότασης 
 Η στρατηγική είναι προσαρμοσμένη σε όλες τις αγορές-
στόχους και τις ομάδες-στόχους της πρότασης 
 Οι στόχοι της πρότασης είναι SMART 
 Το επίπεδο της προτεινόμενης επένδυσης δικαιολογείται από 
την αναμενόμενη απόδοση (για προγράμματα προώθησης) 
ή/και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης (για ενημερωτικά 
προγράμματα) 
 Τα βασικά μηνύματα είναι προσαρμοσμένα στις 
στοχευόμενες ομάδες 

γ) Σαφής και λεπτομερειακή 
περιγραφή των δραστηριοτήτων 

 Οι δραστηριότητες περιγράφονται επακριβώς προκειμένου να 
απαντώνται τα ακόλουθα ερωτήματα: ποιος, τι, πότε, πού, 
γιατί; 
 Το επίπεδο λεπτομέρειας στην περιγραφή των 
δραστηριοτήτων και των παραδοτέων έχει αρκετά υψηλό ώστε 
να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της οικονομικής απόδοσης 
των δραστηριοτήτων 
 Δεν υπάρχουν σφάλματα στον πίνακα ανάλυσης του 
προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα· ο προϋπολογισμός ανά 
δραστηριότητα είναι σύμφωνος με τον προϋπολογισμό που 
παρουσιάστηκε στο μέρος Α του εντύπου της αίτησης 

δ) Κατάλληλη επιλογή 
δραστηριοτήτων σε σχέση με τους 
στόχους και τις στοχευόμενες 
ομάδες, που λειτουργούν 
συμπληρωματικά προς άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές 
δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στην 
στοχευόμενη αγορά 

 Εάν η πρόταση θα αρχίσει να λειτουργεί παράλληλα με άλλες 
ιδιωτικές ή δημόσιες εκστρατείες, είναι σχεδιασμένη κατά 
τρόπο ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες με τις εν λόγω 
εκστρατείες 

ε) Ποιότητα των προτεινόμενων 
μεθόδων αξιολόγησης και δεικτών 

 Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια μελέτη για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης, 
που θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα 
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3. Διαχείριση ποιότητας Μέγιστοι βαθμοί: 10 Ελάχιστο όριο: 6 

α) Οργανωτική και διαχειριστική 
δομή του έργου 

 Περιγράφονται με σαφήνεια η διαχειριστική δομή και οι 
αρμοδιότητες των υπαλλήλων. 
 Καθορίζεται σαφώς η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των 
φορέων υλοποίησης και των αιτούντων 
 Σε περίπτωση προτάσεων από πολλούς αιτούντες, στην 
πρόταση εφαρμογής καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες των 
διαφόρων εταίρων και είναι σύμφωνες με την 
εμπειρογνωμοσύνη τους και τις τεχνικές τους ικανότητες 
 Καθορίζεται εσωτερική στρατηγική συντονισμού σε ό,τι 
αφορά τη διαχείριση των διαφόρων εταίρων και των φορέων 
υλοποίησης 
 Περιγράφεται με σαφήνεια η χρηματοδότηση της πρότασης, 
τόσο από την άποψη της ρευστότητας όσο και με βάση τη 
συνολική χρηματοδότηση της πρότασης. Στην περίπτωση που 
ο αυτοέλεγχος της χρηματοοικονομικής ικανότητας έχει 
επισημάνει χαμηλή οικονομική ικανότητα, εξηγείται πώς θα 
εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από ιδίους πόρους (π.χ. με την 
καταβολή εισφορών από τα μέλη του Οργανισμού, που θα 
αφορούν ειδικά τα εν λόγω έργα).  

β) Μηχανισμοί ποιοτικού ελέγχου 
και διαχείριση κινδύνου 

 Καθορίζονται επαρκείς διαδικασίες για την εποπτεία των 
εργασιών των φορέων υλοποίησης και άλλων υπεργολάβων. 
Παρακολουθείται η ποιότητα των παραδοτέων και η τήρηση 
του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού. 
 Εντοπίζονται οι μείζονες κίνδυνοι που θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν την έκβαση του έργου και παρουσιάζονται 
δράσεις μετριασμού που θα τίθονταν σε εφαρμογή σε μια 
τέτοια περίπτωση. 

4. Σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας 

Μέγιστοι βαθμοί: 30 Ελάχιστο όριο: 18 

α) Ισόρροπη κατανομή του 
προϋπολογισμού σε σχέση με το 
πεδίο εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων 

 Ο προϋπολογισμός κατανέμεται αποτελεσματικά μεταξύ των 
διαφόρων δραστηριοτήτων 
 Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στις διάφορες 
δραστηριότητες είναι αρκετά υψηλός για να παραγάγει ένα 
αποτέλεσμα που θα είναι σύμφωνο με την περιγραφόμενη 
στρατηγική και τους δείκτες 

β) Συνέπεια μεταξύ των 
εκτιμώμενων δαπανών και της 
αντίστοιχης περιγραφής των 
δραστηριοτήτων 

 Οι δαπάνες των δραστηριοτήτων είναι ανάλογες προς την 
περιγραφή και το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω 
δραστηριοτήτων 
 Το μοναδιαίο κόστος των επιμέρους δραστηριοτήτων είναι 
συγκρίσιμο με τις κανονικές χρεώσεις της αγοράς, 

γ) Ρεαλιστική εκτίμηση των 
ανθρωποημερών για 
δραστηριότητες που υλοποιεί η 
προτείνουσα οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης 
για τον συντονισμό του έργου 

 Ο αριθμός των ανθρωποημερών που εκτιμάται για 
δραστηριότητες που υλοποιούνται από τον αιτούντα είναι 
ανάλογος προς το επίπεδο της συμμετοχής του στην εφαρμογή 
της πρότασης 

ΣΥΝΟΛΟ Μέγιστοι βαθμοί: 100 Ελάχιστο όριο: 62 
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