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Υπόδειγμα I.1 Υπόδειγμα φόρμας υποβολής (αίτησης) 
Το υπόδειγμα αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Η υποβολή των 

αιτήσεων πρέπει να γίνει διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της Πρόσκλησης www.pkm-

crowdfunding.eu  

Α. Βασικές πληροφορίες για τον Αιτούντα και τους Συνεργαζόμενους φορείς (εάν υπάρχουν)  

A1. Αιτών Οργανισμός* 

Επωνυμία  

Νομικό Καθεστώς Φορέας δημόσιου τομέα/  

φορέας ιδιωτικού τομέα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)/  

άτυπη ομάδα 

Πλήρης διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

 

Επίσημη ιστοσελίδα  

(αν υπάρχει) 

 

ΑΦΜ-ΔΟΥ  

Νόμιμος εκπρόσωπος  

Υπεύθυνος επικοινωνίας 

Όνομα-επίθετο  

Τηλέφωνο  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

 

*σε περίπτωση άτυπης ομάδας συμπληρώνονται όλα τα πεδία με τα αντίστοιχα στοιχεία για την 

άτυπη ομάδα, και όπου διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, emails, ΑΦΜ και ΔΟΥ, τα αντίστοιχα 

του εκπροσώπου της 

 

A2.  Συνεργαζόμενοι φορείς* 

Σε περίπτωση που σχεδιάζετε να υλοποιήσετε το έργο σε συνεργασία με άλλους φορείς, 

παρακαλούμε να δηλώσετε τις πλήρεις επωνυμίες τους στο παρακάτω πεδίο. 

 

 

 

 

* Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που θέτει η 

πρόσκληση σε ό,τι αφορά τους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και (α) να συμπληρωθεί ο 

πίνακας του Υποδείγματος Ι.4, (β) να επισυναφθούν οι επιστολές συνεργασίας για κάθε έναν εκ 
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των συνεργαζόμενων φορέων (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι.5 και (γ)  να επισυναφθούν τα σχετικά 

νομιμοποιητικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτείται). 

 

Β. Βασικές πληροφορίες για το έργο   

B1. Ταυτότητα Έργου 

Τίτλος έργου  

Ακρώνυμο έργου   

Θεματική περιοχή  Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, πολιτισμός και 

περιβάλλον  

 Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες  

 Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

 Γαλάζια επιχειρηματικότητα και καινοτομία  

Γεωγραφική περιοχή Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος (dropdown menu) 

Διάρκεια (σε μήνες)  

Μέγεθος έργου Μικρό/ Μεσαίο/ Μεγάλο 

Εκτιμώμενος 

προϋπολογισμός 

 

 

B2. Περίληψη έργου 

Παρακαλούμε να κάνετε μία συνοπτική παρουσίαση του έργου η οποία θα περιλαμβάνει τον 

γενικό στόχο του έργου και τη συσχέτιση του με την γαλάζια ανάπτυξη σε περιφερειακό 

επίπεδο, τις βασικές εκροές, τις ομάδες στόχους, την προστιθέμενη αξία του και τα πιο 

σημαντικά οφέλη για την κοινότητα.  

2.000 χαρακτήρες 

 

Γ. Πλαίσιο, στόχοι, εκροές και αναμενόμενα αποτελέσματα έργου  

Γ1. Πλαίσιο έργου 

Nα περιγράψετε το ιστορικό του προτεινόμενου έργου και την ανάγκη υλοποίησής του. 

Να αναφέρετε συγκεκριμένες εδαφικές, οικονομικές ή / και κοινωνικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει το έργο και σχετίζονται με την γαλάζια ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. 

1.000 χαρακτήρες 

 

Γ2. Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα έργου 

Να περιγράψετε συνοπτικά τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.  

1.000 χαρακτήρες 

 

 

Γ3. Εκροές έργου 

Να δώσετε πληροφορίες αναφορικά με τις εκροές του έργου. Τύποι εκροών (π.χ. 1 εκδήλωση, 

80 άτομα με βελτιωμένες δεξιότητες, 1 αναβαθμισμένη υποδομή κ.λπ.). 

1000 χαρακτήρες 
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Δ. Λεπτομερής περιγραφή του έργου με έμφαση στις δράσεις, τις δραστηριότητες και τα 

παραδοτέα, καθώς και τη στρατηγική επικοινωνίας και τα προτεινόμενα επικοινωνιακά 

εργαλεία 

Δ1. Αναλυτική περιγραφή του έργου  

Ανάλυση των δράσεων του έργου, των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων και παροχή 

ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή τους. 

2.000 χαρακτήρες 

 

Δ2. Κατανομή εργασιών 

 Σε περίπτωση εταιρικών σχημάτων, παρακαλούμε περιγράψτε με σαφήνεια την κατανομή 

εργασιών μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων.  

1.000 χαρακτήρες 

 

Δ3. Επικοινωνιακή στρατηγική 

Ποια είναι τα κύρια εργαλεία επικοινωνίας που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε; Τι είδους 

ανταμοιβές προτίθεστε να δώσετε στα πρόσωπα που θα υποστηρίξουν την εκστρατεία σας 

οικονομικά; Ενδεικτικά αναφέρουμε ευχαριστήριες επιστολές, αναμνηστικά δώρα, δωρεάν 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις, θέσεις VIP, επιγραφή με τα ονόματα των υποστηρικτικών κ.λπ. 

Επιχειρήστε να συνδέσετε τις ανταμοιβές που προτείνετε με συγκεκριμένα εύρη ποσών (π.χ. 

από 1-10 ευρώ ευχαριστήρια επιστολή ή από 30-50 ευρώ ένα αναμνηστικό μπλουζάκι κ.λπ.) 

Πώς σκοπεύετε να κοινοποιήσετε τα αποτελέσματα του έργου στο ευρύ κοινό; 

2.000 χαρακτήρες 

 

Δ4. Διαχείριση έργου 

Πώς προτίθεστε να διαχειριστείτε το έργο; Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά το ανθρώπινο 

δυναμικό του οργανισμού σας που θα εμπλακεί το έργο (αριθμός ατόμων που θα εμπλακούν, 

υπάλληλοι ή εθελοντές, ακαδημαϊκό/ επαγγελματικό προφίλ, προηγούμενη εμπειρία κ.λπ.)  

2.000 χαρακτήρες 

 

Ε. Ομάδες-στόχοι, κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς (stakeholders) και δικαιούχοι 

E1. Ομάδες-στόχοι, κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς (stakeholders) και δικαιούχοι 

Παρακαλούμε να αναφέρετε συνοπτικά τις ομάδες στόχου που πρόκειται να προσεγγίσετε στο 

πλαίσιο του έργου σας, τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders) και τους 

ανθρώπους που αναμένεται να ωφεληθούν από την υλοποίηση του.  

2.000 χαρακτήρες 

 

 

 

ΣΤ. Αντίκτυπος έργου, μεταφερσιμότητα και βιωσιμότητα 

ΣΤ1. Κοινοτικός, χωρικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

Να περιγράψετε συνοπτικά το Κοινοτικό, Χωρικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

που αναμένεται να έχει το έργο σας. 
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1.000 χαρακτήρες 

 

ΣΤ2. Βιωσιμότητα και Μεταφερσιμότητα των εκροών και των αποτελεσμάτων του έργου 

Πως προτίθεστε να διατηρήσετε το έργο σας ή να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματά του μετά 

την ολοκλήρωσή του; Πως προτίθεστε να διαμοιραστείτε και  να μεταφέρετε την εμπειρία σας 

στο πλαίσιο του έργου σε άλλους οργανισμούς ή περιοχές;  

1.000 χαρακτήρες 

 

Ζ. Επισυναπτόμενα αρχεία 

Φόρμα προϋπολογισμού  

Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου του 

Αιτούντος 

 

Πίνακας & επιστολές συνεργαζόμενων 

φορέων (αν υπάρχουν) 

 

Για ιδιωτικούς οργανισμούς/ ΝΠΙΔ: (α) 

Καταστατικά ή/ και (β) οποιοδήποτε 

επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ίδρυση 

και τη λειτουργία τους  

 

Για άτυπες ομάδες (α) Αντίγραφο της 

ταυτότητας του εκπροσώπου (β) δέσμευση 

των μελών της ομάδας (με μορφή 

υπεύθυνης δήλωσης) ότι είναι ήδη σε 

διαδικασία σύστασης ή ότι θα συστήσουν 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού τομέα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εντός (1) μήνα 

από την επιλογή τους 

 

Για έργα που περιλαμβάνουν υποδομές: 

(α) μελέτες, (β) άδειες (εφόσον 

απαιτούνται)  

 

 


