
 
 
 
Έγγραφα δράσης 
 
Περιγραφή δράσης για την αποδοχή στο Πρόγραµµα της ΕΕ ∆ράσεων Ενός Ευρώ της 
fairstep ®.  
 
 
Τίτλος δράσης:          

Κωδικός δράσης:          

Τοµέας:    Ανθρωπιστικές / κοινωνικής αρωγής 
     Οικολογικές / περιβαλλοντικές / φυσικές 
     Πολιτιστικές δράσεις 
 

Ανάγκες χρηµατοδότησης:  έως € 50.000 
     έως € 100.000 
     έως € 500.000 
     έως € 1.000.000 
     πάνω από € 1.000.000 
 

∆ιάστηµα / χρόνος χρηµατοδότησης:       

 

Όνοµα (ιδιωτική πρωτοβουλία / εγγεγραµµένο σωµατείο / ΜΚΟ / εγκατάσταση) 

 

 

∆ιεύθυνση: (οδός, αριθµός / περιοχή / ΤΚ / περιφέρεια / χώρα) 

 

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό, φαξ, email) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υπεύθυνος επικοινωνίας 1 (όνοµα, επώνυµο, πλήρης διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας 2 (όνοµα, επώνυµο, πλήρης διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) 

 

∆ικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):         

Συνοπτικό προφίλ οργανισµού (ίδρυση, µέλη, στόχοι και έργα) 

 

Λεπτοµερής περιγραφή δράσης (τι, πότε, που, γιατί, ...) 

 

Παρατήµατα: Εικόνες 
  Βίντεο 
  Σχέδια & σχεδιαγράµµατα 
  Χρηµατοδότηση & χρονοδιάγραµµα χρηµατοδότησης 
  Προϋπολογισµοί / προσφορές 
  Πραγµατογνωµοσύνη και θέση 
  άλλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
∆ιευκρίνηση: 
 
Όρος «οργανισµός»: Στη συνέχεια ο όρος «οργανισµός» θα περιλαµβάνει τις έννοιες κάθε 
είδους πρωτοβουλίας, σωµατείου, εγκατάστασης, κτλ. 
 
Τίτλος δράσης: Σας παρακαλούµε να επιλέξετε ένα σύντοµο και περιεκτικό τίτλο για τη δράση 
σας.   
 
Κωδικός δράσης: Ο κωδικός αυτός θα σας δοθεί από την fairstep® και θα παραµείνει 
συνδεδεµένος µε τον τίτλος της δράσης σας, όπως και µε την ίδια τη δράση. 
 
Τοµέας: Σε ποιους από τους τρεις τοµείς ανήκει η δράση σας; 
 
Ανάγκες χρηµατοδότησης: Σε ποιο ποσό ανέρχεται η ανάγκη χρηµατοδότησης της δράσης. 
Πρόκειται για µεµονωµένη δράση µε ορίζοντα ολοκλήρωσης; Πρόκειται να καλυφθεί ολόκληρο 
το ποσό µέσω fairstep®; Εφόσον η αίτηση αφορά µόνο σε µερική χρηµατοδότηση, σε ποιο ποσό 
ανέρχεται το επιθυµητό ποσό και πως ή ποιος θα καλύψει το υπόλοιπο ή τα υπόλοιπα ποσά; 
 
∆ιάστηµα/χρόνος χρηµατοδότησης: Σας παρακαλούµε να αναφέρεται µια συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία, µέχρι την οποία θα πρέπει να καλυφθεί το παραπάνω ποσό, εφόσον απαιτηθεί. 
Εφόσον η χρηµατοδότηση αφορά σε συγκεκριµένο διάστηµα, σας παρακαλούµε να συνοψίσετε 
το πότε θα απαιτηθούν ποια ποσά. 
 
Όνοµα (ιδιωτική πρωτοβουλία / εγγεγραµµένο σωµατείο / ΜΚΟ / εγκατάσταση): Εισάγετε σε 
αυτό το σηµείο την επίσηµη επωνυµία του οργανισµού σας, πλήρως και λεπτοµερώς. 
 
∆ιεύθυνση: Σας παρακαλούµε να αναφέρετε σε αυτό το σηµείο την πλήρη διεύθυνση του 
οργανισµού σας, συµπεριλαµβανοµένων οδού, αριθµού, περιοχής, χώρας και λοιπών στοιχείων 
διεύθυνσης. Εάν ο οργανισµός σας εδρεύει σε περισσότερες περιοχές, καταχωρίστε αρχικά την 
ευρωπαϊκή του έδρα. Εφόσον για τη δράση είναι υπεύθυνο κάποιο υποκατάστηµα και όχι η 
έδρα, σας παρακαλούµε να αναφέρετε τη διεύθυνση της έδρας και στη συνέχεια τα στοιχεία του 
υποκαταστήµατος µε την ένδειξη «ProRes». 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Εκτός από τα στοιχεία τηλεφωνικού αριθµού, κινητού, φαξ και email της 
προαναφερόµενης έδρας, σας παρακαλούµε να αναφέρετε, επίσης, τα στοιχεία του υπεύθυνου 
υποκαταστήµατος, µε την ένδειξη «ProRes». 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Απαιτούνται τουλάχιστον δύο υπεύθυνοι επικοινωνίας. Σας 
παρακαλούµε να αναφέρετε το όνοµα, το επώνυµο, την πλήρη ταχυδροµική διεύθυνση και τα 
στοιχεία επικοινωνίας. 
 
∆ικτυακός τόπος: Σας παρακαλούµε να καταχωρήσετε σε αυτό το σηµείο τον επίσηµο δικτυακό 
τόπο (εφόσον υπάρχει) 
 
Συνοπτικό προφίλ οργανισµού: Εδώ έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τον οργανισµό σας. 
Εκµεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να ενηµερώσετε τους Ευρωπαίους συµπολίτες σας για 
τους στόχους, τα έργα, τις δραστηριότητες και τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο 
οργανισµός σας. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε σηµαντικά στοιχεία, όπως το χρόνο ίδρυσης, τα 
µέλη και τους συνεργάτες σας. 
 
 
 
 



 
Λεπτοµερής περιγραφή δράσης:  
Περιγράψτε λεπτοµερώς και κατανοητά, σε ποιο θέµα αναφέρεται η δράση σας. 
Ποια είναι η αφετηρία και ποιος ο επιθυµητός στόχος; Ποιος και τι θα επηρεαστεί από αυτή τη 
δράση; Ποια µέτρα και δραστηριότητες περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα; Γιατί είναι αναγκαία 
αυτά τα µέτρα; Τι αφορά η χρηµατοδότηση; Σε ποια περιοχή θα λάβει χώρα αυτή η δράση 
(διεύθυνση, συντεταγµένες, ...) Ποιο είναι το προγραµµατισµένο χρονικό πλαίσιο; 
 
Παρατήµατα: Για να υποστηρίξετε τη δράση σας και να την διασαφηνίσετε µπορείτε να 
προσθέσετε στην περιγραφή σας υποστηρικτικές εικόνες, βίντεο, σχέδια και σκαριφήµατα. 
Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης, µαζί µε τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς, προσφορές, 
πραγµατογνωµοσύνες και/ή θέσεις, είναι κατά κανόνα απαραίτητο για την οικονοµική 
παρακολούθηση της δράσης. 
 
Γενική δήλωση: Οι κοινωφελείς, δηλ. οι δράσεις αρωγής είναι εξαιρετικά φορτισµένες 
συναισθηµατικά. Όσο πιο έντονα τις επισηµάνετε, τόσο µεγαλύτερο ενδιαφέρον θα κινήσουν. 
Ωστόσο, ως συµµετέχοντες, θεωρούµε δεδοµένο πως τα στοιχεία της δράσης σας, τα οποία θα 
µας δηλώσετε θα είναι διαφανή, αληθή και ρεαλιστικά. Αυτό αφορά τόσο την έγγραφη 
περιγραφή όσο και τα σχετικά παραρτήµατα, όπως και τις εικόνες. 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αποδειχθούν πλήρως ή µερικώς λανθασµένες ή 
προβάλλουν εσκεµµένα µια λανθασµένη εικόνα, τότε υπάρχει το ενδεχόµενο αποκλεισµού της 
δράσης από τη συµµετοχή. 
 


