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                                                      ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
                                                     ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΣΙΜΟ» 

1. Σν Πξόγξακκα ΠΟΛΙΣΙΜΟ απνηειεί μερσξηζηό θαη απηόλνκν ππιώλα ηεο θξαηηθήο 
πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ, ν νπνίνο δηακνξθώλεηαη γύξσ από ηνλ 
άμνλα ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ σο σοπηγού, δει. ηεο 
δξαζηεξηνπνίεζεο πνπ απνξξέεη από ηνλ ζεζκηθό ηνπο ξόιν σο ηνπ θαη’ εμνρήλ δεκόζηνπ 
θνξέα πνπ ζηεξίδεη ηηο Σέρλεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό κε ρνξεγίεο πνπ παξαρσξνύληαη ζηε βάζε 
πξνγξακκάησλ ζηοσεςμένηρ οικονομικήρ ζηήπιξηρ πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων. Σν Πξόγξακκα 
ζπγθξνηεί ην βαζηθό πιαίζην-θνξκό ζην νπνίν ελζσκαηώλνληαη, σο επί κέξνπο 
«Τπνπξνγξάκκαηα», νη ηνκεαθέο θαη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αλέθαζελ απνηεινύλ ην πεδίν 
αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ρνξεγηθήο πνιηηηθήο από πιεπξάο ησλ Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ. 
ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα ππάξμεη, αθελόο, ζπζηεκαηηθή αληηκεηώπηζε θαη 
αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ελόο επξένο θάζκαηνο πθηζηάκελσλ αλαγθώλ ησλ θνξέσλ, 
νκάδσλ θαη πξνζώπσλ πνπ είλαη πνιηηηζηηθά ελεξγνί θαη δξαζηήξηνη. Αθεηέξνπ, ην Πξόγξακκα 
ΠΟΛΙΣΙΜΟ θηινδνμεί λα απνηειέζεη ηε βάζε πνπ ζα θαζηζηά εθηθηή – από ηελ πιεπξά ηεο 
δεκόζηαο (θξαηηθήο) πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο – ηελ πξνζθνξά λέσλ επθαηξηώλ θαη ηε δηάλνημε 
λέσλ πξννπηηθώλ δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ. 
2. ην Πξόγξακκα ΠΟΛΙΣΙΜΟ εληάζζνληαη ηα Τπνπξνγξάκκαηα ΒΙΒΛΙΟ, ΕΙΚΑΣΙΚΑ, 
ΥΟΡΟ, ΜΟΤΙΚΗ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΘΕΑΣΡΟ θαη ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ. 
3. Γηα όια αλεμαηξέησο ηα Τπνπξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΙΣΙΜΟ έρνπλ ζρεδηαζηεί 
θαη δηακνξθσζεί αληίζηνηρα ανηαγωνιζηικά σέδια. Πξόθεηηαη γηα εξγαιεία ρξεκαηνδόηεζεο 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από πνιηηηζηηθά ελεξγνύο θνξείο (κε 
θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο πνπ είλαη ζπγθξνηεκέλνη σο λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ), 
νκάδεο δεκηνπξγώλ (άηππα ζπγθξνηεκέλεο νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ) θαη κεκνλσκέλνπο 
δεκηνπξγνύο (θπζηθά πξόζσπα). 
4. Οη πξνζέζεηο, νη επηδηώμεηο θαη νη ζηόρνη πνπ ζπλδένληαη κε ηα αληαγσληζηηθά ρέδηα ησλ  
επηκέξνπο Τπνπξνγξακκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΙΣΙΜΟ, όπσο επίζεο θαη νη 
δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε απηά θαζώο θαη ηα ηζρύνληα θξηηήξηα, όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο 
εθαξκνγήο ηνπο, παξνπζηάδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε ιεπηνκεξεηαθά αλαιπηηθή κνξθή, θαηά 
ηξόπν πνπ λα ηθαλνπνηείηαη, ζηνλ κέγηζην δπλαηό βαζκό, ε αλάγθε ηεο ζε βάζνο ελεκέξσζεο 
όισλ ησλ δπλεηηθά ελδηαθεξόκελσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σνύην 
ηθαλνπνηεί βαζηθνύο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ζε ζρέζε κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη 
πξνϋπνζέζεηο ηηο νπνίεο ε δεκόζηα πνιηηηθή πξέπεη λα πιεξνί: όηη δει. απηή νθείιεη λα 
θαζίζηαηαη επξέσο γλσζηή πξνο ηνπο πνιίηεο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη, λα εθαξκόδεηαη 
ππό θαζεζηώο πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη λα δηαζθαιίδνληαη, παξάιιεια, νη ζπλζήθεο εύθνιεο 
πξόζβαζεο ησλ πνιηηώλ ζ’ απηήλ θαη ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο εμππεξέηεζήο ηνπο 
από απηήλ. 
5. Όια ηα αληαγσληζηηθά ρέδηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΙΣΙΜΟ 
ζα εθαξκόδνληαη θαη ζα έρνπλ ηζρύ θαζ’ όιε ηελ πεξίνδν ηζρύνο θαη εθαξκνγήο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, εθηόο αλ απνθαζηζηεί δηαθνξεηηθά. Ωο επηρεηξεζηαθά εξγαιεία εθαξκνγήο ηεο 
δεκόζηαο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, όια αλεμαηξέησο ηα ρέδηα ζα ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθέο 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε 
ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ. Όπνπ δηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε γηα βειηηώζεηο, νη 
απαηηνύκελεο αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο ζα πξνσζνύληαη άκεζα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
αδηάιεηπηε παξνρή ζπλερνύο ζηήξημεο ζε δξαζηεξηόηεηεο πςειήο θαιιηηερληθήο πνηόηεηαο θαη 
κε ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε πνιηηηζηηθή αμία. 
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6. Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπλόινπ ησλ ρεδίσλ πνπ εληάζζνληαη ζην 
Πξόγξακκα ΠΟΛΙΣΙΜΟ γίλεηαη από εζληθνύο πόξνπο. Γηα ζθνπνύο δηαθάλεηαο θαη 
αληαπνθξηλόκελεο ζηελ ππνρξέσζε γηα δεκόζην έιεγρν θαη ινγνδνζία ζε ζρέζε κε ηε 
δηαρείξηζε ησλ εζληθώλ πόξσλ, νη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ζα δεκνζηνπνηνύλ, ζην ηέινο θάζε 
έηνπο θαηά ην νπνίν ζα εθαξκόδεηαη ην Πξόγξακκα, θαηάινγν κε ηα νλόκαηα ησλ θνξέσλ, ησλ 
νκάδσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζα 
ρξεκαηνδνηνύληαη από απηό.   
7. Γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη δηθαηνύρνη θνξείο, νκάδεο θπζηθώλ 
πξνζώπσλ θαη κεκνλσκέλα θπζηθά πξόζσπα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ΓΔΝΙΚΟ 
ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ (Έληππν ΠΟΛ.1). 
8. Οη λνκηθέο βάζεηο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΙΣΙΜΟ είλαη νη αθόινπζεο: 

  α. Σα άπθπα ηος πποϋπολογιζμού ηων Πολιηιζηικών Τπηπεζιών καηά ηην πεπίοδο 2015-
2020, ζηα οποία θα πεπιλαμβάνονηαι οι πιζηώζειρ πος θα αθοπούν ζηη σπημαηοδόηηζη ηηρ 
εθαπμογήρ ηος.  

  β. Ο Κανονιζμόρ (Ε.Ε.) απ. 1407/2013 ηηρ Επιηποπήρ ηηρ 18.12.2013 ζσεηικά με ηην 
εθαπμογή ηων άπθπων 107 και 108 ηηρ ςνθήκηρ για ηη λειηοςπγία ηηρ Εςπωπαϊκήρ 
Ένωζηρ ζηιρ ενιζσύζειρ ήζζονορ ζημαζίαρ, πος δημοζιεύηηκε ζηιρ 24.12.2013 ζηην 
Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (L 352/1). 

  9. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο πεξηόδνπ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο 
ζα πξνβνύλ ζηελ αμηνιόγεζή ηνπ, κε ζθνπό λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν ηνύην έρεη εθαξκνζηεί 
ηθαλνπνηεηηθά, ή θαηά πόζν ρξήδεη – ελόςεη θαη ηεο πξννπηηθήο ηεο πεξαηηέξσ ζπλέρηζεο ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ, είηε ζην πιαίζην ηεο παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηνπ είηε ζην πιαίζην ηεο 
επεμεξγαζίαο ελόο άιινπ ζπλαθνύο Πξνγξάκκαηνο – βειηησηηθώλ αιιαγώλ θαη πξνζαξκνγώλ. 
Οη δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ζα είλαη ηόζν ποζοηικοί όζν θαη 
ποιοηικοί. 
10. Η πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020. 
 

Α. TA ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA (ΥΔΓΙΑ) 
 

Σα αληαγσληζηηθά ρέδηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΙΣΙΜΟ ζπγθξνηνύλ ηνκεαθά εμεηδηθεπκέλεο 
πνιηηηθέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε ζθνπό λα πξνζθεξζνύλ δπλαηόηεηεο νπζηαζηηθήο νηθνλνκηθήο 
ελίζρπζεο ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (έξγα, δξάζεηο θαη ελέξγεηεο) νη νπνίεο έρνπλ ηελ 
αθεηεξία ηνπο ζε ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο – δει. πξσηνβνπιίεο πνπ εθπνξεύνληαη από θνξείο, 
από νκάδεο δεκηνπξγώλ θαη από κεκνλσκέλα πξόζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη δεκηνπξγηθά 
ζηνλ ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ. Σα ρέδηα απεπζύλνληαη πξνο όινπο εθείλνπο νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ, 
αλαπηύζζνπλ θαη πινπνηνύλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην πςειό πνηνηηθό θαη 
νξγαλσηηθό ηνπο επίπεδν. 
ε ζρέζε κε ηνπο θνξείο επηδηώθεηαη, παξάιιεια, λα δνζνύλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα 
ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε θαη πξνγξακκαηηζκέλν ζρεδηαζκό ησλ ηξόπσλ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο 
ζε εηήζηα βάζε, ελώ ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο θαη ηα κεκνλσκέλα θπζηθά πξόζσπα επηδηώθεηαη ε 
δηάλνημε πξννπηηθώλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνώζεζε έξγσλ ηεο ζύγρξνλεο θππξηαθήο 
πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 
Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΑ ΥΔΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

«ΠΟΛΙΣΙΜΟ» 
 

Γηα ηε ππνβνιή αηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε δξαζηεξηνηήησλ από ηα ρέδηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΙΣΙΜΟ, νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 
Γενικό Έντυπο Τποβολής Αίτησης (Έντ. ΠΟΛ.1), ην νπνίν ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό 
ηνύην. 
Πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα  
κειεηήζνπλ κε πξνζνρή ηηο πξόλνηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 
πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα γίλνπλ απόιπηα 
θαηαλνεηέο όιεο νη επηκέξνπο πηπρέο (πξνϋπνζέζεηο, θξηηήξηα θ.ν.θ.) πνπ δηέπνπλ ηελ 
εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΙΣΙΜΟ θαζώο επίζεο θαη νη ζρεηηθέο 
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δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ, ώζηε λα απνθεύγνληαη 
άζθνπεο ηαιαηπσξίεο θαη λα δεκηνπξγνύληαη αδηθαηνιόγεηα πξνβιήκαηα πνπ ζα θαζπζηεξνύλ 
ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ.  
Ιδηαίηεξα ηνλίδεηαη όηη κε ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπο νη αηηεηέο αλαιακβάλνπλ 
παξάιιεια θαη ζςγκεκπιμένερ ςποσπεώζειρ και δεζμεύζειρ έλαληη ησλ Πνιηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ,  
ηηο νπνίεο αλακέλεηαη όηη ζα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζνπλ ώζηε λα θαηαζηεί απξόζθνπηε ε 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


