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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΟΛΗΣΗΜΟ”  
ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ”  

ΣΗΣΛΟ ΥΔΓΗΟY: ΣΖΡΗΞΖ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ, ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ 
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ  (2015) 

 

Α. ΠΛΑΗΗΟ (ΓΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ). 
θνπόο ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο «Κηλεκαηνγξάθνο» είλαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε ζηνρεπκέλε 
δεκόζηα ζηήξημε πνπ ζα πξνζθέξεηαη ζε θνξείο, νξγαληζκνύο θαη θπζηθά πξόζσπα. Δπηδηώθεη λα 
δνζνύλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ ηξόπσλ δξαζηεξηνπνίεζεο θνξέσλ θαη 
θπζηθώλ πξνζώπσλ ζε εηήζηα πξνγξακκαηηζκέλε βάζε, θαη λα δηαλνίμεη πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο 
πξνζσπηθήο «θαιιηηερληθήο» πξνβνιήο θαη νινθιήξσζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 
απνζθνπεί ζηελ θαζηέξσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ ρξεκαηνδνηηθνύ εξγαιείνπ 
γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε αμηόινγσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηηζηηθά ελεξγώλ θνξέσλ θαη ησλ 
δεκηνπξγώλ. πλεπώο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηδίσμε ηεο θαζηέξσζεο ελόο ηθαλνύ 
θαη απνηειεζκαηηθνύ κέζνπ γηα ηε δηάζεζε, κέζα από απιέο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ησλ 
απαηηνύκελσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή ρξεκαηνδόηεζε δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ λα έρνπλ νπζηαζηηθή εκβέιεηα, απνηέιεζκα θαη ζεκαζία.  

 

Β. ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ρεδίνπ απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ (έξγα, ελέξγεηεο θαη 
δξάζεηο) πνπ έρνπλ ζηόρν: 
 

1. ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία θαη ηελ παξνρή δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ ζε 

θηλεκαηνγξαθηθέο εθδειώζεηο, θεζηηβάι θαη άιιεο θηλεκαηνγξαθηθέο δξάζεηο, (ρέδην Α) 

2. ηελ αλάδεημε λέσλ, θαηλνηόκσλ δξάζεσλ, πξσηνβνπιηώλ θαη ζρεδίσλ, ε πινπνίεζε ησλ 

νπνίσλ παξάγεη πξνζηηζέκελε πνιηηηζηηθή αμία. (ρέδην Α, ρέδην Γ)   

3. ηελ πνιηηηζηηθή απνθέληξσζε κε ηελ πξνώζεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο ζηελ επαξρία 

(ρέδην Β). 

4. ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε Κππξίσλ δεκηνπξγώλ ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ρέδην Γ)  

5. ηηο δηαπνιηηηζκηθέο θαη δηθνηλνηηθέο δξάζεηο θαη ζπλέξγεηεο πνπ πξνσζνύλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

αιιεινθαηαλόεζε, ηελ αιιεινγλσξηκία  θαη ηελ εηξήλε (ρέδην Α, ρέδην Β, ρέδην Γ)   
 

Γ. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ. 
1. Με θεξδνζθνπηθνί θνξείο (λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ), κε θύξηα θαηαζηαηηθή 

επηδίσμε ηελ αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε έξγσλ ή θαη δξάζεσλ πνπ πξνσζνύλ, πξνάγνπλ ή 

θαη πξνβάιινπλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία (ρέδην Α θαη Β).  

2. Οκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ρεδίνπ, σο 

νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ αλαγλσξίδνληαη ηα (άηππα ζπγθξνηεκέλα) ζύλνια δεκηνπξγώλ 

πνπ απαξηίδνληαη από 3 ηνπιάρηζηνλ θπζηθά πξόζσπα. Αηηήζεηο από δηθαηνύρνπο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή ππνβάιινληαη κέζσ εθπξνζώπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη από ηα 

ππόινηπα πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα. Ζ εθηακίεπζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

γίλεηαη ζην όλνκα ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο νκάδαο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζύλε δηαρείξηζήο ηεο 

(ρέδην Α).  

3. Μεκνλσκέλα θπζηθά πξόζσπα: (α) Κύπξηνη θηλεκαηνγξαθηθνί ζθελνζέηεο ή θαη παξαγσγνί, 

κε ζθνπό ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ Κύπξν θαη  ην εμσηεξηθό (ρέδην Γ)        

(β) Κύπξηνη θηλεκαηνγξαθηθνί ζθελνζέηεο ή θαη παξαγσγνί, κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ζε 

εξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο/επηκόξθσζεο ζην εμσηεξηθό, θαζώο θαη άιινη 

επαγγεικαηίεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθώλ (ζελαξηνγξάθνη, 

θηλεκαηνγξαθηζηέο, θσηηζηέο, ερνιήπηεο, ειεθηξνιόγνη, καθελίζηεο, ζθελνγξάθνη, κνληέξ 

θ.ά.), κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο/επηκόξθσζεο 

ζην εμσηεξηθό (ρέδην Γ). 

4. Οι ακόλοςθοι θοπείρ δεν ζςγκαηαλέγονηαι ζηοςρ δικαιούσοςρ: Ννκηθά πξόζσπα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ, εηαηξείεο θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, δεκόζηα θαη ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα, ζύλδεζκνη γνλέσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσκάησλ πνπ ηνπο εθπξνζσπνύλ ζε 
επαξρηαθό θαη παγθύπξην επίπεδν), ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ηδξύκαηα πνπ ζπζηάζεθαλ 
από ρξεκαηνπηζησηηθνύο νξγαληζκνύο, πνιηηηθά θόκκαηα, θνξείο ηδξπζέληεο από πνιηηηθά 
θόκκαηα θαη θνκκαηηθέο νξγαλώζεηο λενιαίαο. 
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Γ. ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ. 
Σν ρέδην ζα εθαξκόδεηαη (ζηελ παξνύζα ή ζε άιιε, αλαζεσξεκέλε θαη δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή) θαηά ηε 
ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα ηζρύεη ην Πξόγξακκα ΠΟΛΗΣΗΜΟ (2015–2020). 

 

Δ. ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ. 
ΥΔΓΗΟ Α – Πποώθηζη Κινημαηογπαθικήρ Παιδείαρ 

 
Η. Δπισοπήγηζη Κινημαηογπαθικών Λεζσών  
 
Δπιλέξιμερ καηηγοπίερ δπαζηηπιοηήηων¨ 
Σν Τπνπξγείν επηρνξεγεί Κηλεκαηνγξαθηθέο Λέζρεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα: 

1. Δηζάγνπλ ην θππξηαθό θνηλό ζε λέεο ηάζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθά θηλήκαηα, θαη ηαπηόρξνλα λα 

δηνξγαλώλνπλ αθηεξώκαηα ζε ζεκαληηθνύο δεκηνπξγνύο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ζρνιέο. 

2. Οξγαλώλνπλ ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο, νκηιίεο θαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, εθδίδνπλ έληππν πιηθό 

γηα ελεκέξσζε. 

3. Πξνβάιινπλ θαη αλαδεηθλύνπλ ηνλ θππξηαθό θηλεκαηνγξάθν θαη Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο. 
 

Θα επηρνξεγνύληαη Κηλεκαηνγξαθηθέο Λέζρεο, νη νπνίεο: 
1. Δίλαη εγγεγξακκέλεο εηαηξείεο/νξγαληζκνί κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, κε θύξηα θαηαζηαηηθή 

επηδίσμε ηελ πξνώζεζε ηνπ θαιιηηερληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηε δεκηνπξγία θηλεκαηνγξαθηθήο 

παηδείαο θαη θίλεζεο. 

2. Λεηηνπξγνύλ πάλσ ζε εηήζηα βάζε κε κία ή πεξηζζόηεξεο πξνβνιέο εβδνκαδηαίσο. 

3. Έρνπλ ζηόρν ηνπο ηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο. 

4. Γηαζέηνπλ κηα ηζνξξνπεκέλε πνιηηηθή αλάκεζα ζηνλ ζύγρξνλν θαη θιαζηθό θηλεκαηνγξάθν θαη 

πξνβάιινπλ έλα επξύ θάζκα θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ.  

5. πλεξγάδνληαη κε ην Τπνπξγείν ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνώζεζε 

ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο.  

εκ.: Αξρηθόο θαηάινγνο ησλ ηαηληώλ πνπ ζα πξνβιεζνύλ κέζα ζην έηνο, ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν 
καδί κε ηελ αίηεζε γηα ρξεκαηνδόηεζε. 
 

ΗΗ. Δπισοπήγηζη Πολιηιζηικών Φοπέων 
Δπιλέξιμερ καηηγοπίερ δπαζηηπιοηήηων 
Σν Τπνπξγείν επηρνξεγεί Πνιηηηζηηθνύο Φνξείο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα: 

1. Παξνπζηάδνπλ εμεηδηθεπκέλα θαη εηδηθά ζεκαηηθά θηλεκαηνγξαθηθά αθηεξώκαηα θαη πξνγξάκκαηα. 

2. Γηνξγαλώλνπλ πξνγξάκκαηα θαη εξγαζηήξηα γηα παηδηά θαη λένπο κε ζθνπό ηελ εθκάζεζε ηεο 

γιώζζαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.  

3. Παξνπζηάδνπλ ζην θππξηαθό θνηλό λέεο ηάζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθά θηλήκαηα θαη ηαπηόρξνλα 

δηνξγαλώλνπλ αθηεξώκαηα ζε ζεκαληηθνύο δεκηνπξγνύο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ζρνιέο. 

4. Οξγαλώλνπλ ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο, νκηιίεο θαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, εθδίδνπλ έληππν πιηθό 

γηα ελεκέξσζε. 

5. Πξνβάιινπλ θαη αλαδεηθλύνπλ ηνλ θππξηαθό θηλεκαηνγξάθν θαη Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο. 
 

Θα επηρνξεγνύληαη Πνιηηηζηηθνί θνξείο, νη νπνίνη: 
1. Δίλαη εγγεγξακκέλεο εηαηξείεο/νξγαληζκνί κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, κε θύξην ζηόρν ηελ 

πξνώζεζε ηνπ ζύγρξνλνπ θππξηαθνύ θαη παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ, θπξίσο ηνπ θαιιηηερληθνύ 

θηλεκαηνγξάθνπ. 

2. Έρνπλ σο ζπλεξγάηεο ή/θαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπο ζπκβνπιίνπ άηνκα κε εμεηδηθεπκέλε γλώζε 

ζην ρώξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθώλ. 

3. Έρνπλ σο έλαλ από ηνπο ζηόρνπο ηνπο ηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

παηδείαο. 

4. Οη αηηήζεηο γηα επηρνξήγεζε θηλεκαηνγξαθηθώλ πξνβνιώλ πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη 

από βεβαίσζε εμαζθάιηζεο δηθαησκάησλ πξνβνιήο ησλ εθάζηνηε θηλεκαηνγξαθηθώλ έξγσλ. 
 

ΗΗΗ. Δπισοπήγηζη Θεμαηικών Φεζηιβάλ Διδικού Δνδιαθέπονηορ 
Δπιλέξιμερ καηηγοπίερ δπαζηηπιοηήηων 
Σν Τπνπξγείν επηρνξεγεί Πνιηηηζηηθνύο Φνξείο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηνξγαλώλνπλ Θεκαηηθά Φεζηηβάι, 
ηα νπνία:  

1. Δηζάγνπλ ην θππξηαθό θνηλό ζε εμεηδηθεπκέλεο κνξθέο θαη  θαηεγνξίεο θηλεκαηνγξάθνπ, όπσο ν 

ελαιιαθηηθόο θαη πεηξακαηηθόο θηλεκαηνγξάθνο, ην ληνθηκαληέξ θ.ά, θαη γεληθά πξνσζνύλ έλα 
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είδνο θηλεκαηνγξάθνπ εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνλ νπνίν δύζθνια έρεη πξόζβαζε ην θππξηαθό 

θνηλό. 

2. ηειερώλνληαη από άηνκα πνπ εμεηδηθεύνληαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία ή/θαη δεκηνπξγία. 

3. Πξνσζνύλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία θαη ζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηνπο λένπο κέζα από 

εξγαζηήξηα, πξνβνιέο θαη άιιεο  ζπλαθείο δξάζεηο. 

4. Πξνβάιινπλ θαη αλαδεηθλύνπλ ηνλ θππξηαθό θηλεκαηνγξάθν θαη Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο. 
 

Σν Τπνπξγείν επηρνξεγεί Πνιηηηζηηθνύο Φνξείο, νη νπνίνη: 
1. Δίλαη εγγεγξακκέλεο εηαηξείεο/νξγαληζκνί κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό δηνξγάλσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεζηηβάι. 

 
Σημ.: Δεν επισοπηγούνηαι πποηάζειρ για διοπγανώζειρ, οι οποίερ θέποςν ηον ηίηλο «Διεθνέρ/Διεθνήρ» ή/και 
«Διαγωνιζηικό», και λειηοςπγούν ωρ ηέηοιερ, ζε ηομείρ όπος ςπάπσει θεζμοθεηημένη κπαηική πολιηική ή/και 
ζε ηομείρ όπος ςπάπσοςν ήδη θεζμοθεηημένα θεζηιβάλ, ηα οποία έσοςν αποδείξει ηην αξία ηοςρ ζηον 
σπόνο. 
 

ΥΔΓΗΟ Β – Πολιηιζηική Αποκένηπωζη-Κινημαηογπάθορ 
 

Ζ επηρνξήγεζε ζηόρν έρεη ηελ πξνώζεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο ζηελ επαξρία θαη ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ θνηλνύ ζε πξνβνιέο θαη εθδειώζεηο, νη νπνίεο αλαπηύζζνπλ ην πνηνηηθό θξηηήξην, ηε ζθέςε, ηε 
θαληαζία, ηελ αηζζεηηθή, θαζώο θαη ηελ θξίζε απέλαληη ζην θηλεκαηνγξαθηθό έξγν. 
 

Η. Φοπείρ πος πποωθούν ηην κινημαηογπαθική παιδεία ζηην ύπαιθπο  
Δπιλέξιμερ καηηγοπίερ δπαζηηπιοηήηων  

1. Κηλεκαηνγξαθηθέο εθδειώζεηο ζηελ ύπαηζξν. 
Πποϋποθέζειρ: 

1. Οη αηηεηέο νθείινπλ, καδί κε ην αίηεκα γηα επηρνξήγεζε, λα θαηαζέηνπλ θαηάινγν   
ηαηληώλ θαη ζθεπηηθό επηινγήο. 

2. Γηα πξνϋπνινγηζκό άλσ ησλ 2.000 επξώ, νη αηηεηέο νθείινπλ λα θαηαζέηνπλ νλόκαηα   
εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηώλ από ηνλ ρώξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

3. Οη αηηήζεηο γηα επηρνξήγεζε θηλεκαηνγξαθηθώλ πξνβνιώλ πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη 
από βεβαίσζε εμαζθάιηζεο δηθαησκάησλ πξνβνιήο ησλ εθάζηνηε θηλεκαηνγξαθηθώλ έξγσλ.  
 

ΗΗ. Δπισοπήγηζη Αιθοςζών ηηρ Τπαίθπος 
Γηα ηνλ ζθνπό απηό ιεηηνπξγεί αλεμάξηεην πξόγξακκα, ην νπνίν νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
παξαιακβάλνπλ από ηνπο ιεηηνπξγνύο θηλεκαηνγξάθνπ. 
 

ΥΔΓΗΟ Γ  Δπισοπήγηζη Γπάζεων Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ/Πποβολήρ Καλλιηεσνικού Έπγος 
 

Η. Δπισοπήγηζη Γπάζεων Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ  
(Η). Δπιλέξιμερ καηηγοπίερ δπαζηηπιοηήηων 
Σο Τποςπγείο επισοπηγεί Πολιηιζηικούρ Φοπείρ, πποκειμένος αςηοί να διοπγανώνοςν Δπγαζηήπια, 
ηα οποία:  

1. Έρνπλ σο ζηόρν ηελ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο θαη παηδείαο. 

2. Απνηεινύλ πξσηνβνπιίεο εηδηθώλ, κε εθηεηακέλε πείξα ζηνλ ηνκέα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο νξγάλσζεο εξγαζηεξίσλ. 

3. Απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ ρώξνπ γηα ζέκαηα παξαγσγήο, 

ζθελνζεζίαο, γξαθήο ζελαξίνπ, κεηαπαξαγσγήο, δηεύζπλζε θσηνγξαθίαο θιπ. 

4. Πξνσζνύλ θαη ζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηνπο λένπο. 

5. Απεπζύλνληαη ζε ελδηαθεξόκελν θνηλό, ην νπνίν επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ηνκείο ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο/παξαγσγήο.  

Θα επηρνξεγνύληαη Πνιηηηζηηθνί Φνξείο, νη νπνίνη: 
1. Δίλαη εγγεγξακκέλεο εηαηξείεο/νξγαληζκνί κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, κε θύξην ζηόρν ηελ 

πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θππξηαθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. 
 

(ΗΗ). Δπισοπήγηζη Δπαγγελμαηιών ηος κινημαηογπάθος 
Σο Τποςπγείο επισοπηγεί Δπαγγελμαηίερ, πποκειμένος αςηοί να ζςμμεηέσοςν ζε Δπγαζηήπια, ηα 
οποία:  

1. Έρνπλ σο ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ θηλεκαηνγξαθηθή εθπαίδεπζε επαγγεικαηηώλ ζηνλ ρώξν ησλ 

νπηηθναθνπζηηθώλ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

2. Απνζθνπνύλ ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπο. 

3. Λακβάλνπλ ρώξα ζην εμσηεξηθό. 
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4. Δίλαη θαζηεξσκέλα ζηνλ ρώξν, κε απνδεδεηγκέλα έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο.  

5. Πξνσζνύλ λέεο ηερλνινγίεο θαη κέζα (new media), ηάζεηο θαη κεζόδνπο. 

εκ.: Γελ επηρνξεγνύληαη ζθελνζέηεο/παξαγσγνί, πξόηαζε ησλ νπνίσλ ηπγράλεη ήδε ρξεκαηνδόηεζεο 
γηα πγγξαθή ελαξίνπ ή/θαη Αλάπηπμε Παξαγσγηθνύ ρεδίνπ από ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 
Κηλεκαηνγξάθνπ. 
 

(ΗΗΗ). Δπισοπήγηζη για Πποβολή Καλλιηεσνικού Έπγος  
Οη επηρνξεγήζεηο πξνο θπζηθά πξόζσπα αθνξνύλ κόλν ζηελ  αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ 
Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό 
 

Σ. ΟΡΓΑΝΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΖ. 
1. Οη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ εμεηάδνληαη θαη 

αμηνινγνύληαη από ηξηκειή ελδνϋπεξεζηαθή επηηξνπή ησλ Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ. Ζ 
επηηξνπή έρεη ηελ επζύλε λα εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο θαη λα ππνβάιιεη 
αηηηνινγεκέλεο εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ή απόξξηςή ηνπο, όπσο επίζεο θαη 
λα θαζνξίδεη ην ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ζα παξαρσξείηαη ζε όζεο ζα εγθξίλνληαη. 
Βάζε γηα ηηο εθάζηνηε εηζεγήζεηο ηεο απνηεινύλ ηα θαηά πεξίπησζε ηζρύνληα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη νη εηδηθέο παξάκεηξνη (επηιεμηκόηεηα, έληαζε, αλώηαην όξην) θαζνξηζκνύ 
ηνπ πνζνύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (βι. Ε. θαη Θ. πην θάησ). 

2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο αίηεζεο πνπ 
ππέβαιαλ, νη αηηεηέο ζα ελεκεξώλνληαη γξαπηώο αλαθνξηθά κε ηελ απόθαζε γηα έγθξηζε 
ή απόξξηςή ηεο. Μαδί κε ηελ ελεκέξσζε ζα ηνπο απνζηέιιεηαη θαη ε αλαιπηηθή 
βαζκνινγία πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ε αίηεζή ηνπο θαζώο επίζεο θαη ην ζρεηηθό ζθεπηηθό 
έγθξηζεο/απόξξηςήο ηεο. Οη αηηεηέο ζα κπνξνύλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, λα δεηνύλ 
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. 

 

Ε.  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ (.Β.).  
I. Για δπαζηηπιόηηηερ θοπέυν και ομάδυν θςζικών πποζώπυν:   

1. Πνηνηηθά (δεκηνπξγηθά/θαιιηηερληθά/ζεσξεηηθά) ραξαθηεξηζηηθά θαη ζθεπηηθό δξαζηεξηόηεηαο  
(.Β.: 35%). 

2. πλάξηεζε επηδησθόκελνπ ζηόρνπ δξαζηεξηόηεηαο κε εηδηθνύο ζηόρνπο ρεδίνπ θαη ζπκβνιή ηεο 
ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα (.Β.: 30%). 

3. Πξνθίι αηηεηή/ζπληειεζηώλ/ζπλεξγαηώλ/ζπκκεηερόλησλ (.Β.: 15%). 
4. Απνηειεζκαηηθόηεηα κεζνδνινγίαο, νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ (.Β.: 10%). 
5. Ρεαιηζηηθόηεηα νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ/νξγάλσζεο εζόδσλ (.Β.: 10%). 
 

ΗΗ. Για δπαζηηπιόηηηερ θςζικών πποζώπυν: 
1. Πνηνηηθά (δεκηνπξγηθά/θαιιηηερληθά/ζεσξεηηθά) ραξαθηεξηζηηθά θαη ζθεπηηθό δξαζηεξηόηεηαο  

(.Β.: 45%). 
2. πλάξηεζε επηδησθόκελνπ ζηόρνπ δξαζηεξηόηεηαο κε ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηνπ ρεδίνπ θαη 

ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα (.Β.: 40%). 
3. Πξνθίι αηηεηή/ζπληειεζηώλ/ζπλεξγαηώλ/ζπκκεηερόλησλ (.Β.: 15%). 
 

Ζ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΗ.  
Γεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ πνπ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ρεδίνπ, ε δηαρείξηζε θαη δηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα δηέπεηαη από 
ηελ απσή ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ θαη ηνλ κανόνα ηηρ διαθεζιμόηηηαρ ηων οικονομικών πόπων. 
πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία επηινγήο ζα ζηεξίδεηαη ζηελ εμήο κεζνδνινγία: 

1. Δπηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ζα είλαη κόλν όζεο δξαζηεξηόηεηεο εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 75 
κνλάδεο από ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο (ηζρύεη γηα όιεο αλεμαηξέησο ηηο αηηήζεηο). 

2. Θα ρξεκαηνδνηνύληαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ κεγαιύηεξν βαζκό, κε βάζε ηε 
ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο θαη εθόζνλ ππάξρνπλ επαξθείο νηθνλνκηθνί πόξνη (ηζρύεη γηα όιεο 
αλεμαηξέησο ηηο αηηήζεηο). 

 

Θ. ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ, ΔΝΣΑΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ. 
Οη δαπάλεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ, ε έληαζε θαζώο επίζεο θαη ην αλώηαην όξην 
ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 



 5 

Η. ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 

Γικαιούσοι 
Δπιλέξιμερ δαπάνερ Ένηαζη 

σπημαηοδόηηζηρ 
Ανώηαηο όπιο 

σπημαηοδόηηζηρ 

Α. Φοπείρ 
 

-  Δλνίθην ρώξνπ 

- Ακνηβή επηκειεηή πξνγξάκκαηνο, θαιιηηερληθνύ 

δηεπζπληή, θαιιηηερλώλ, νκηιεηώλ  

- Αγνξά ππεξεζηώλ/ηερληθή ππνζηήξημε (ερεηηθά, 

θσηηζκόο, βηληενγξάθεζε, εμνπιηζκνύ πξνβνιήο) 

- Σέιε εγγξαθήο/ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηόηεηα 

- Αεξνπνξηθό εηζηηήξην: από Κύπξν ζην εμσηεξηθό, 

από εμσηεξηθό ζηελ Κύπξν (κεη΄ επηζηξνθήο) 

- Γαπάλεο πξνβνιήο δξαζηεξηόηεηαο (ζρεδηαζκόο 

θαη εθηύπσζε έληππνπ πιηθνύ πξνβνιήο, 

δηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ) 

- Παξαγσγή έθδνζεο 

- Ακνηβέο (κέιε θξηηηθώλ επηηξνπώλ δηαγσληζκώλ) 

- Δπίδνκα ζπληήξεζεο εμσηεξηθνύ 

(δηακνλή/δηαηξνθή/δηαθίλεζε) 

- Δπίδνκα ζπληήξεζεο (θηινμελία ζηελ Κύπξν)  

- Δμαζθάιηζε πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, κεηαθνξά, 

ππνηηηιηζκόο ή/θαη ππεξηηηιηζκόο ηαηληώλ. 

- ύληαμε, κεηάθξαζε, πξνγξάκκαηνο, πξόζθιεζεο 

ή/θαη θαηαιόγνπ. 

- Δλνίθην ηαηληώλ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκηζκέλε  

βαζκνινγία από 

75-85:65% 

€10,000 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκηζκέλε  

βαζκνινγία από 

     από 86-95:70% 

€15,000 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκηζκέλε  

βαζκνινγία από 

96-100:80% 

€25,000 

Β. Ομάδερ  
Φςζικών  

Πποζώπων 

 

- Δλνίθην ρώξνπ  
- Αγνξά ππεξεζηώλ/ηερληθή ππνζηήξημε (ερεηηθά, 

θσηηζκόο, βηληενγξάθεζε)  
- Αεξνπνξηθό εηζηηήξην: από Κύπξν ζην εμσηεξηθό, 

από εμσηεξηθό ζηελ Κύπξν (κεη΄ επηζηξνθήο) 
- Γαπάλεο πξνβνιήο δξαζηεξηόηεηαο (ζρεδηαζκόο 

θαη εθηύπσζε έληππνπ πιηθνύ πξνβνιήο, 

δηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ)  

- Δπίδνκα ζπληήξεζεο εμσηεξηθνύ (δηακνλή, 

δηαηξνθή, δηαθίλεζε) (€100/κέξα, κέρξη 5 κέξεο) 

 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία από 

75-85:65% 

€3,000 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία από 

86-95:70% 

€4,500 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία από 

96-100:80% 

€6,000 

Γ. Φςζικά 
Ππόζωπα 

 

 
- Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (Κύπξνο-εμσηεξηθό-Κύπξνο) 
- Δπίδνκα ζπληήξεζεο 

(δηακνλή/δηαηξνθή/δηαθίλεζε) 
- Σέιε εγγξαθήο/ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηόηεηα 
- Γαπάλεο πξνβνιήο δξαζηεξηόηεηαο (ζρεδηαζκόο 

θαη εθηύπσζε έληππνπ πιηθνύ πξνβνιήο, 

δηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ) 

- ρεδηαζκόο/εθηύπσζε έθδνζεο 

- Δλνίθην ρώξνπ (όπνπ θξίλεηαη επηιέμηκν) 
- Δλνίθην Σερληθνύ εμνπιηζκνύ  

- Ακνηβή επηκειεηώλ/πξνγξάκκαηα 

 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκ. βαζκνινγία 

από 75-85:65% 

€1,000 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκ. βαζκνινγία 

από 86-95:70% 

€1,500 

Γξαζηεξηόηεηεο κε 

ζηαζκ. βαζκνινγία 

από 96-100:80% 

€2,000 

 
 

ΗΗ. Καθοπιζμόρ ύτοςρ επιλέξιμυν δαπανών 
1. Καηά ηελ εμέηαζε κηαο νπνηαζδήπνηε αίηεζεο νη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα 

πξνβαίλνπλ ζηνλ επαλαθαζνξηζκό ηνπ ύςνπο κηαο νπνηαζδήπνηε από ηηο επηκέξνπο επηιέμηκεο 
δαπάλεο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ ηνύην θαηά 
ηελ θξίζε ηνπο είλαη επηβαιιόκελν. 
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2. Καηά ηε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ αηηεηή ηεο απόθαζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ ππέβαιε 
θαη λννπκέλνπ όηη ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιόγνη, νη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο παξάιιεια ζα ηνλ 
ελεκεξώλνπλ εάλ έρνπλ πξνβεί ζηνλ επαλαθαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ζπγθεθξηκέλσλ επηιέμηκσλ 
δαπαλώλ πνπ ν ίδηνο πεξηέιαβε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο αίηεζήο ηνπ. 

3. Ννείηαη όηη ζηελ ελεκέξσζή ηνπο πξνο ηνλ αηηεηή νη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ζα αηηηνινγνύλ ηελ 
νπνηαδήπνηε απόθαζε πνπ ηπρόλ ζα ιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηνπ επαλαθαζνξηζκνύ ηνπ 
ύςνπο ζπγθεθξηκέλσλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ. 

 

Η. ΑΜΟΗΒΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. 
1. ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνξέσλ 

θαη ησλ νκάδσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη πνζά πνπ αθνξνύλ ζηηο 
αμοιβέρ ηυν δημιοςπγικών ζςνηελεζηών πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. 

2. Γελ αλαγλσξίδνληαη σο επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ακνηβέο ησλ θαιιηηερληθώλ δηεπζπληώλ ησλ 
θνξέσλ, ησλ δεκηνπξγώλ ησλ θαιιηηερληθώλ έξγσλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο θαη 
(εθόζνλ ην θαιιηηερληθό έξγν αλήθεη ζηνπο ίδηνπο) ησλ εθάζηνηε επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ. 

3. Πξόζζεην πνζό πνπ ζα αλαινγεί ζην 20% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαπαλώλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ελόο 
θνξέα ή κηαο νκάδαο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζα πηζηνπνηνύληαη θαη ηεθκεξηώλνληαη ζα 
αλαγλσξίδεηαη όηη απνηειεί ην ηζνδύλακν ηεο αξίαρ ηηρ εθελονηικά πποζθεπόμενηρ επγαζίαρ. 

4. Ο όξνο αξία ηηρ εθελονηικά πποζθεπόμενηρ επγαζίαρ ζεκαίλεη ηε ρξεκαηηθή απνηίκεζε ηνπ 
ζπλόινπ ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο πνπ ζπλεηζθέξεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ζθνπνύο 
νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ελόο θνξέα ή κηαο νκάδαο θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

5. ηνπο αλαιπηηθνύο νηθνλνκηθνύο απνινγηζκνύο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνύληαη από 
θνξείο θαη νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ νη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ζα ζπλππνινγίδνπλ, σο έμνδα, 
πνζά πνπ ζα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ αμία ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο. Σα πνζά απηά ζα αλέξρνληαη 
ζην 20% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ ηεθκεξησκέλσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλώλ. Ννείηαη όηη ην 
ηειηθό πνζό πνπ ζα θαηαβάιιεηαη σο ρξεκαηνδόηεζε, κεηά θαη ηελ πξνζζήθε ζηηο δαπάλεο ηνπ 
πνζνύ πνπ αθνξά ζηελ αμία ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα είλαη 
κεγαιύηεξν ηνπ πνζνύ ζην νπνίν είρε αξρηθά θαζνξηζηεί όηη ζα αλεξρόηαλ ε ρξεκαηνδόηεζε. 

 

ΗΑ. ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΖ.  
I. Για ηοςρ θοπείρ:  

1.  Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ 16
ε
 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2015.  

2.  Ζ εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε από ηηο Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβάιινληαη 
από θνξείο ζα νινθιεξώλεηαη ην αξγόηεξν εληόο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δξαζηεξηόηεηα.  

 

ΗΗ. Για ηιρ ομάδερ θςζικών πποζώπυν και ηα θςζικά ππόζυπα:  
1. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. 
2. Ζ εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβάιινληαη από θπζηθά πξόζσπα θαη νκάδεο 

θπζηθώλ πξνζώπσλ ζα γίλεηαη ζε ηξείο πεξηόδνπο εηεζίσο (ηνλ Ηαλνπάξην, Μάην θαη επηέκβξην), 
σο αθνινύζσο: 

α. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην κέρξη Απξίιην ζα 
εμεηάδνληαη θαηά ηνλ κήλα Μάην. 

β. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηνπο κήλεο Μάην κέρξη Αύγνπζην ζα εμεηάδνληαη 
θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην. 

γ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην κέρξη Γεθέκβξην ζα 
εμεηάδνληαη θαηά ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ηνπ επόκελνπ έηνπο. 

 

ΗΒ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΖ. 
I. Για ηοςρ θοπείρ και ηιρ ομάδερ θςζικών πποζώπυν: 

Ζ αίηεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 
1. Σνλ αξηζκό θαη ηα νλόκαηα ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα εκπιαθνύλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο επίζεο θαη απηώλ πνπ ζα ηελ πινπνηήζνπλ (νξγαλσηηθνί/δεκηνπξγηθνί 
ζπληειεζηέο). 

2. Σν όλνκα ηνπ γεληθνύ νξγαλσηηθνύ ππεύζπλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 
3. Υώξνο/ρξόλνο πινπνίεζεο. 
4. Σν θνηλό πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα (νκάδα/εο-ζηόρνη). 
5. Δξγαιεία πξνβνιήο. 
6. Γεκηνπξγηθό ζθεπηηθό πξόηαζεο. 
7. Αλαιπηηθή θαη ηζνζθειηζκέλε νηθνλνκηθή πξόβιεςε (θαηάζηαζε εζόδσλ/εμόδσλ). 
 

ΗΗ. Για ηα θςζικά ππόζυπα: 
Ζ αίηεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 
1. Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο (ρξόλνο/ηόπνο πινπνίεζεο, δηάξθεηα, ζθνπόο, ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ).  
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2. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ θνξέα/νξγαληζκό πνπ ζα πινπνηήζεη ηε δξαζηεξηόηεηα 
ζηελ νπνία ν αηηεηήο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη (λνκηθό θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο, ζθνπνί θαη 
επηδηώμεηο, πεδίν/α αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί θ.ν.θ.).  

3. Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζην όλνκα ηνπ αηηεηή ή βεβαίσζε γηα εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 
δξαζηεξηόηεηα, από ηνλ θνξέα πνπ έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζήο ηεο. 

 

ΗΓ. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ ΣΩΝ ΑΗΣΖΔΩΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΛΖΘΟΤΝ. 
1. Ο κέγηζηνο αξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηθαηνύρσλ θνξέσλ γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα ππνβιεζεί 
αίηεζε ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο από ην ρέδην αλέξρεηαη ζηηο 3 αλά έηνο.  
2. Οη νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ηα κεκνλσκέλα θπζηθά πξόζσπα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κέρξη 
δύν αηηήζεηο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε δξαζηεξηόηεηάο ηνπο αλά έηνο.  
3. Γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε.  
 

ΗΓ. ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ. 
Γηα αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε δξαζηεξηνηήησλ από ην ρέδην πξέπεη απαξαίηεηα λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ην Γενικό Ένηςπο Τποβολήρ Αίηηζηρ (Ένη. ΠΟΛ.1), πνπ είλαη δηαζέζηκν από ηα 
γξαθεία ησλ Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ειεθηξνληθά: 
www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/entypa.html. 
Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο γηα εμέηαζε αηηήζεηο πνπ ζα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά. 

 

ΗΔ. ΔΚΣΑΜΗΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ. 
I. Για ηιρ πεπιπηώζειρ δπαζηηπιοηήηυν πος σπημαηοδοηούνηαι με ποζό άνυ ηυν €2000: Μεηά ηελ 

έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ε εθηακίεπζε ηνπ πνζνύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα γίλεηαη σο 
αθνινύζσο: 
1. Σν 70% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνύ ζα εθηακηεύεηαη επζύο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αηηεηή ηεο 

απόθαζεο γηα ρξεκαηνδόηεζε (α’ δόζε) θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο ν ίδηνο γλσζηνπνηήζεη 
εγγξάθσο όηη ηελ απνδέρεηαη θαη παξάιιεια ζπκπιεξώζεη θαη απνζηείιεη (εθόζνλ απαηηείηαη) ην 
έληππν ηεο Γπαπηήρ Δήλυζηρ πνπ αθνξά ζηηο Ενιζσύζειρ Ήζζονορ Σημαζίαρ. 

2. Σν ππόινηπν 30% (β’ δόζε) ζα εθηακηεύεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δαπαλώλ ηνπ 
αηηεηή πνπ κπνξνύλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ρέδην θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ 
πιζηοποιημένος αναλςηικού οικονομικού απολογιζμού ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ θαη ησλ 
νόμιμυν παπαζηαηικών (απνδείμεηο πιεξσκήο εθδνζείζεο ζην όλνκά ηνπ, ζπλνδεπόκελεο από 
ηα ζρεηηθά ηηκνιόγηα) γηα ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί. 

 

II. Για ηιρ πεπιπηώζειρ δπαζηηπιοηήηυν πος σπημαηοδοηούνηαι με ποζό κάηυ ηυν €2000: Θα 
γίλεηαη εθηακίεπζε νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ επζύο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη αθνύ 
πξνζθνκηζηεί ν πιζηοποιημένορ αναλςηικόρ οικονομικόρ απολογιζμόρ θαη ηα νόμιμα 
παπαζηαηικά (απνδείμεηο πιεξσκήο εθδνζείζεο ζην όλνκα ηνπ αηηεηή, ζπλνδεπόκελεο από ηα 
ζρεηηθά ηηκνιόγηα) γηα ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, καδί κε (εθόζνλ απαηηείηαη) ην 
ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο Γπαπηήρ Δήλυζηρ πνπ αθνξά ζηηο Ενιζσύζειρ Ήζζονορ Σημαζίαρ. 

 

ΗΣ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΔ ΠΟΤ ΗΥΤΟΤΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ. 
Η. Αναπποζαπμογή, εκηαμίεςζη β΄ δόζηρ, ακύπυζη δπαζηηπιόηηηαρ, αναλςηικόρ απολογιζμόρ 

δαπανών: 
1. Σν ηειηθό ύςνο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

πηζηνπνηεκέλν αλαιπηηθό νηθνλνκηθό απνινγηζκό δαπαλώλ πνπ ζα ππνβάιιεηαη από ηνλ αηηεηή 
(γηα ηνπο θνξείο θαη ηηο νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ) ή ηα λόκηκα παξαζηαηηθά (γηα ηα 
κεκνλσκέλα θπζηθά πξόζσπα). Απηό ζπλεπάγεηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζα πξνθύπηεη όηη 
ην ύςνο ησλ ηεθκεξησκέλσλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ρακειόηεξν από ην 
ύςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε βάζε ηνλ νπνίν θαζνξίζηεθε ην πνζό ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο, ην ηειηθό πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζα ππόθεηηαη ζε αναπποζαπμογή. Ζ 
αλαπξνζαξκνγή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αναλογική μείυζη ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδόηεζεο. 

2. Σν πνζό ηεο εγθξηζείζαο ρξεκαηνδόηεζεο δελ ζα ππόθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγή όηαλ ην ύςνο ησλ 
ηειηθώλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ζα είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν από ην ύςνο ηνπ πνζνύ ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

3. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηνλ αηηεηή ζε δύν 
δόζεηο (ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζό ησλ €2.000), ε παξαρώξεζε ηνπ ππόινηπνπ 
πνζνύ ηεο β’ δόζεο ηεο εγθξηζείζαο ρξεκαηνδόηεζεο ζα γίλεηαη θαηόπηλ γξαπηήο ελεκέξσζεο 
από ηνλ αηηεηή πξνο ηηο Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο όηη ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ έρεη νινθιεξσζεί. ηελ 
ελεκέξσζε ζα επηζπλάπηνληαη, σο Παξάξηεκα, ν αλαιπηηθόο νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ησλ 
δαπαλώλ πνπ δηελεξγήζεθαλ, καδί κε ηα λόκηκα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλώλ. ηελ πεξίπησζε 
ησλ θνξέσλ, ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ζα γίλεηαη απνδεθηόο εθόζνλ ε νξζόηεηά ηνπ ζα 
πηζηνπνηείηαη είηε από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Σακία ηνπ θνξέα (γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ζα 
αλέξρνληαη κέρξη ηηο €6000) είηε από εγθεθξηκέλν ειεγθηή (γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ζα αθνξνύλ 
πνζά άλσ ησλ €6000). Ο νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηεο νκάδαο θπζηθώλ πξνζώπσλ πξέπεη 
απαξαίηεηα λα πηζηνπνηείηαη από ην ζύλνιν ηεο νκάδαο. Όπνπ ζα δηαπηζηώλεηαη όηη ην πνζό πνπ 
ήδε παξαρσξήζεθε (α’ δόζε) είλαη κεγαιύηεξν από ην πνζό ησλ δαπαλώλ πνπ δηελεξγήζεθαλ, ε 

http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/entypa.html
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αλαινγηθή κείσζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απαίηηζη επιζηποθήρ ηνπ κέξνπο ηεο α’ δόζεο 
πνπ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ηεο αλαπξνζαξκνγήο.  

4. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ν αηηεηήο ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη ην ήδε 
παξαρσξεζέλ πνζό (α’ δόζε). Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πνζνύ απηνύ γηα άιινπο 
ζθνπνύο/δξαζηεξηόηεηεο.   

5. Οη αηηεηέο ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηηο Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ηνλ πηζηνπνηεκέλν 
αλαιπηηθό νηθνλνκηθό απνινγηζκό (θνξείο – νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ) ή ηα λόκηκα 
παξαζηαηηθά (θπζηθά πξόζσπα) ηεο θάζε κηαο μερσξηζηήο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο εληόο πεξηόδνπ 
δύν κελώλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ζ ηπρόλ κε εκπξόζεζκε αληαπόθξηζε ζε απηή ηελ 
ππνρξέσζε ζα ιακβάλεηαη ππόςε ζε ζρέζε κε κειινληηθά αηηήκαηα. 

 
 

ΗΗ. Αναζηολή ηηρ διαδικαζίαρ εκηαμίεςζηρ ηηρ σπημαηοδόηηζηρ:  
1. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζα δηαπηζηώλεηαη όηη έλαο νπνηνζδήπνηε αηηεηήο νθείιεη ζε άιιεο   

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο νπνηαδήπνηε πνζά, ε δηαδηθαζία εθηακίεπζεο ηεο εγθξηζείζαο 
ρξεκαηνδόηεζεο (ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην) ζα αλαζηέιιεηαη θαη ν ίδηνο ζα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά. 

2. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο ηεο δηαδηθαζίαο εθηακίεπζεο ηεο εγθξηζείζαο 
ρξεκαηνδόηεζεο απνηειεί ε εμόθιεζε από ηνλ αηηεηή ηνπ ζπλόινπ ησλ εθάζηνηε νθεηιόκελσλ 
από ηνλ ίδην πνζώλ πξνο ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο.  

  

ΗΕ. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ/ΑΛΛΑΓΔ. 
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηζρύνο ηνπ ρεδίνπ θαη κε βάζε ηα ελδερόκελα ελδηάκεζα ζπκπεξάζκαηα θαη 
δηαπηζηώζεηο πνπ δπλαηό λα πξνθύπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ, νη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ζα 
δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα επηθέξνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο, ηόζν ζε ζρέζε κε ην πιαίζην θαη ηνπο 
όξνπο όζν θαη ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΣΔΛΗΚΟ 


