DGJW | ΕΓΙΝ
Έντυπο αίτησης χρηματοδότησης
A. Είδος προγράμματος
Παρακαλείστε να σημειώσετε αναλόγως
☐ Σχολική ανταλλαγή ☐ Εξωσχολική ανταλλαγή νέων ☐ Μεμονωμένη ανταλλαγή /
Πρακτική άσκηση / παρακολούθηση εργασίας στα πλαίσια πρακτικής άσκησης
☐ Ειδικό πρόγραμμα ☐Online-Πρόγραμμα
Επιπλέον, παράλληλα μπορείτε να αιτηθείτε πρόσθετη επιδότηση για τα εξής:
☐ Προετοιμασία/ Μελέτη αποτελεσμάτων για Νέους/ Εμπειρογνώμονες (Φιλοξενούντες)
☐ Προετοιμασία/ Μελέτη αποτελεσμάτων για Νέους/ Εμπειρογνώμονες (Φιλοξενούμενοι)
Στους νέους από την Ελλάδα και τη Γερμανία θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να γνωριστούν. Οι
νέοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή και την καθημερινότητα της
χώρας-εταίρου. Χάρη στη συνύπαρξη αναπτύσσονται γνωριμίες, συχνά ακόμη και φιλίες – και
αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος!
B. Κριτήρια Χρηματοδότησης
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Οι νέοι θα πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 12 και 30 ετών.
Η συνάντηση διαρκεί τουλάχιστον 5 (στα προγράμματα για εμπειρογνώμονες 4) και το μέγιστο
30 ημέρες.
Η μέγιστη διάρκεια των συναντήσεων προετοιμασίας και μελέτης αποτελεσμάτων των συνοδών
θα πρέπει να ανέρχεται κάθε φορά σε 3 ημέρες του προγράμματος και πρεπει να αιτείται
ξεχωριστά ως πρόγραμμα για εμπειρογνώμονες.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι ισορροπημένος και στις συναντήσεις να
ανέρχεται τουλάχιστον σε 5 συμμετέχοντες ανά συνεργαζόμενη χώρα.
Ο αριθμός των συνοδών θα πρέπει να αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων.
Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της συνεργασίας: Θα πρέπει να
συντάξετε το πρόγραμμα από κοινού με την οργάνωση που συνεργάζεστε και να καταθέσετε
από κοινού την αίτηση χρηματοδότησης.
Η συνάντηση δεν θα πρέπει να έχει τουριστικό χαρακτήρα.
Η χρηματοδότησή μας αποτελεί οικονομική επιδότηση και δεν καλύπτει τα συνολικά έξοδα του
προγράμματός σας.
Η επιμελής προετοιμασία και μελέτη αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή
υλοποίηση του προγράμματος και επιδοτείται οικονομικά.
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Γ. Στοιχεία προγράμματος (Κύρια αίτηση)
Στοιχεία προγράμματος και συμμετέχοντες
Θέμα προγράμματος/Τίτλος:
Περιγραφή Προγράμματος

Διάρκεια προγράμματος
Έναρξη
Λήξη
Αριθμός κοινών ημερών προγράμματος
Τόπος υλοποίησης προγράμματος
Χώρα
Τ.Κ.
Τόπος
☐ Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέοι με αναπηρία (ΑμεΑ)
Συμμετέχοντες
Προσδοκώμενη σύνθεση της ομάδας
(παρακαλείστε να δηλώσετε τον αριθμό των ατόμων)
Συνοδοί και γλωσσικοί
διαμεσολαβητές
Ηλικία

Συμμετέχοντες
Έως 30

Σύνολο

Πάνω από 30

Από Γερμανία
Από Ελλάδα
Από τρίτη χώρα

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων, συνοδών και
γλωσσικοί διαμεσολαβητές από όλες τις χώρες:
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Δ. Στόχοι και Μέθοδοι
Τα ακόλουθα ερωτήματα θα σας βοηθήσουν κατά την προετοιμασία του κοινού σας
προγράμματος:
• Ποιοι στόχοι σας συνδέουν με το εν λόγω πρόγραμμα;
• Με ποιον τρόπο ανταποκρίνεστε στους εν λόγω στόχους;
Θα πρέπει να απαντήσετε στα ερωτήματα από κοινού με την γερμανική οργάνωση
που συνεργάζεστε.
Τι θέλετε να επιτύχετε με την εν λόγω συνάντηση: - για το σχολείο/την οργάνωσή
σας; - για τους νέους;

Τι είδους μεθόδους και μέσα (π.χ. ειδικά σημεία του προγράμματος ή μορφή
εργασίας, χρήση εξειδικευμένων εισηγητών ή μέσων) επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε για την επίτευξη των εν λόγω στόχων;

3

DGJW | ΕΓΙΝ
Με ποιον τρόπο συμμετέχουν οι νέοι στην προετοιμασία και διαμόρφωση
του προγράμματος;

Πρόγραμμα
Παρακαλείστε να παραθέσετε το σχεδιασμένο πρόγραμμα με στοιχεία αναφορικά με
την ημερομηνία, το χρονοδιάγραμμα, τα σημεία του προγράμματος, το είδος
διαμονής και να δηλώσετε, εάν το κάθε τμήμα του προγράμματος θα
πραγματοποιηθεί από κοινού.
Ε. Συμβαλλόμενα μέρη της αίτησης
Φιλοξενούντες (Αιτούντες)
Στοιχεία φορέα
Όνομα φορέα
Κωδικός φορέα
Χώρα
Τ.Κ.
Τόπος
Οδός
Τηλ. (με κωδικό κλήσης)
E-Mail
Ιστότοπος
Στοιχεία αιτούντος
Προσφώνηση
Όνομα
Επώνυμο
E-Mail
Τηλ. (με κωδικό κλήσης)
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Οικονομικά
Σχέδιο χρηματοδότησης σχετικά με τα έξοδα του προγράμματος (προς συμπλήρωση
από τον φιλοξενούντα) Ο φορέας/Το σχολείο υποβάλλει αίτηση:
☐ μέσω του ακόλουθου κεντρικού φορέα
1. Δαπάνες σε €
Συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες για τα έξοδα του προγράμματος:
2. Έσοδα σε € (Ο αιτών θα πρέπει να δηλώσει την ιδία χρηματοδότηση ή/και
άλλη χρηματοδότηση)
Άλλος φορέας χρηματοδότησης (παρακαλείστε να εισάγετε τον φορέα
χρηματοδότησης και το ποσό):

Ίδια χρηματοδότηση του/
της αιτούντος/αιτούσης:
Σύνολο εσόδων:
3. Αιτούμενη επιδότηση από το Ελληνογερμανικό ίδρυμα Νεολαίας σε € για τους
φιλοξενούντες και τους φιλοξενούμενους στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος
Τ.Κ.
Τόπος
Είδος επιδότησης

Είδος διαμονής

Έξοδα
προγράμματος

☐ Οικογένεια
☐ Ξενοδοχείο,
ξενώνες, κλπ.

Μέγιστο πάγιο
Αριθμός
Αριθμός
ποσό σε €
ατόμων (συμπ. ημερών του
τρίτων χωρών) προγράμματος σύμφωνα με τις
Κατευθυντήριες
γραμμές του ΕΓΙΝ

Συνολικά

Αμοιβή για
γλωσσική
διαμεσολάβηση ή
εμψύχωση
Προετοιμασία και
Μελέτη
αποτελεσμάτων

Συνολική αιτούμενη επιδότηση
Σύνολο δαπανών (1):
Σύνολο εσόδων (2+3):
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Διαμονή
Σε περίπτωση διαφοροποίησης της διαμονής των φιλοξενούντων και των φιλοξενούμενων,
παρακαλείστε να το αιτιολογήσετε.

Στοιχεία τραπέζης
Στοιχεία τραπέζης του αιτούντος συμβαλλόμενου μέρους.
Δικαιούχος λογαριασμού
IBAN (22 ψηφία)
BIC/επωνυμία τραπέζας
Φιλοξενούμενος
Στοιχεία φορέα/ σχολείου
Κωδικός φορέα
Χώρα
Τ.Κ.
Τόπος
Οδός
Τηλ. (με κωδικό κλήσης)
E-Mail
Ιστότοπος
Άτομο επικοινωνίας
Προσφώνηση
Όνομα
Επώνυμο
E-Mail
Τηλ. (με κωδικό κλήσης)
Οικονομικά
Σχέδιο χρηματοδότησης για τα ταξιδιωτικά έξοδα των φιλοξενούμενων
Σε περίπτωση που συνέταξε ο εταίρος σας την αίτηση και εσείς συμπληρώνετε τη
χρηματοδότηση για εσάς τους ίδιους, τότε επιλέξτε το μεσαίο σημείο. Σε
περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αιτηθείτε χρηματοδότηση, επιλέξτε το τελευταίο
σημείο. Ο φορέας/ το σχολείο υποβάλλει αίτηση:
☐ μόνο/ς του και θα υποβάλλει αργότερα το σχέδιο χρηματοδότησης
διά της παρούσης απευθείας στο Ελληνογερμανικό ίδρυμα Νεολαίας και εγώ
διαβιβάζω τα οικονομικά του στοιχεία (συμπ. IBAN)
δεν αιτείται χρηματοδότηση
1. Δαπάνες σε €
Συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες για τα ταξιδιωτικά έξοδα:
2.
Έσοδα σε € (Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να δηλώσει την ιδία
χρηματοδότηση ή/και άλλη χρηματοδότηση)
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Άλλος φορέας χρηματοδότησης (παρακαλείστε να εισάγετε τον φορέα
χρηματοδότησης και το ποσό):

Ίδια χρηματοδότηση του/της αιτούντος/αιτούσης:
Σύνολο εσόδων:
3. Αιτούμενη επιδότηση από το Ελληνογερμανικό ίδρυμα Νεολαίας σε €
Τόπος υλοποίησης του προγράμματος
Τ.Κ.
Τόπος
Είδος επιδότησης

Τ.Κ.
και
Τόπος
αναχώρησης

Αριθμός
ατόμων

Ταξιδιωτικά
έξοδα

Χιλιομετρική Απόσταση
(απλή οδική χιλιομετρική
καταμέτρηση) /
Επιπρόσθετες ημέρες
ταξιδιού

Επιδότηση
Προετοιμασίας και
Μελέτης
Αποτελεσμάτων

Συνολικά

Επιπρόσθετες
ημέρες ταξιδιού

Προετοιμασία και
Μελέτη
αποτελεσμάτων

Συνολική αιτούμενη επιδότηση
Σύνολο δαπανών (1):
Σύνολο εσόδων (2+3):
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Επιθυμείτε να κοινοποιήσετε κάτι άλλο στο ΕΓΙΝ ή στον Κεντρικό φορέα;

☐ Διά του παρόντος πιστοποιούμε την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης. Στην περίπτωση που λάβουμε
χρηματοδότηση από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, δεσμευόμαστε να αναγνωρίσουμε και να τηρήσουμε της
Κατευθυντήριες Γραμμές του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης
επαρκούς ασφάλισης των συμμετεχόντων. Μας έχει γνωστοποιηθεί ότι σε περίπτωση παράβασης των Κατευθυντήριων
Γραμμών καθώς και ειδικών όρων της έγκρισης, δεν θα έχουμε αξίωση να λάβουμε την επιδότηση και παράλληλα
προκύπτει υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων. Σε περίπτωση ουσιαστικών τροποποιήσεων της αίτησης θα
ενημερώσουμε το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, αμέσως μόλις λάβουμε γνώση και χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.
☐ Επιπλέον, δεσμευόμαστε να τηρήσουμε, σε όλες της φάσεις διεξαγωγής του αιτούμενου προγράμματος, της
διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του «Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», καθώς και όλες τις νομοθετικές
πράξεις, που έχουν εκδοθεί βασιζόμενες στα ανωτέρω, ιδίως τους νόμους και τους κανονισμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο
φιλοξενών και ο φιλοξενούμενος θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς αποφυγή παράβασης της προστασίας
των δεδομένων που διαβιβάζονται στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η διαβίβαση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο που δεν συμβαδίζει με τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέχθηκαν.
☐ Επιπλέον, μας γνωστοποιήθηκε ότι η σκόπιμη δήλωση ψευδών στοιχείων, ιδιαίτερα σχετικά με τη διάρκεια του
προγράμματος, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη διαμονή και τη χρηματοδότηση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε
αδικαιολόγητη χρηματοδότηση, ενέχει αστικές και ποινικές κυρώσεις.
☐ Συμφωνώ με την ηλεκτρονική αποστολή της έγκρισης/αξιολόγησης. (Σε περίπτωση που η επεξεργασία της αίτησης
πραγματοποιηθεί από κεντρικό φορέα, ενδέχεται να ακολουθήσει και ταχυδρομική αποστολή).
Τα ληφθέντα στοιχεία αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επεξεργασίας, οικονομικής
εκκαθάρισης καθώς και για σκοπούς ελέγχου των αιτήσεων του προγράμματος. Αποστέλλονται δε στο
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας ή στους συνεργαζόμενους με αυτό κεντρικούς φορείς. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ, και αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το
δικαίωμα ενημέρωσης για το περιεχόμενο, της διόρθωσης, της διαγραφής ή του περιορισμού της επεξεργασίας τους.
Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης
αναφορικά με την επεξεργασία τους. Σε κάθε μια από τις εν λόγω περιπτώσεις, απευθυνθείτε με το αντίστοιχο αίτημα
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dgjw@mailbox.org. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε σε κάποια
εποπτική αρχή, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις
ισχύουσες διατάξεις.

Ημερομηνία:

__________________________

__________________________

Υπογραφή

Υπογραφή

(Νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων/ σχολείων)
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