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οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΠΥΛΕΣ  / ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ   

 

Χώρα 
Ιστοσελίδα/ Πύλη/ 

Πλατφόρμα 
Σύνδεσμος Επίπεδο Περιγραφή 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/funding-opportunities/funding-

programmes/overview-funding-

programmes_en  

Ευρωπαϊκό Επισκόπηση των 

χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/funding-opportunities/find-calls-

funding-topic_en 

Ευρωπαϊκό Προσκλήσεις για 

χρηματοδότηση  

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 

Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

και προσφορών 
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal 

Ευρωπαϊκό Προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων ή προσφορών 

χρηματοδότησης που 

δημοσιεύονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΚΥΠΡΟΣ Πύλη πληροφοριών για 

προγράμματα 

χρηματοδότησης 
https://www.fundingprogrammesportal.g
ov.cy/en/home 

 

Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Πύλη που δημιουργήθηκε 

από τη Γενική Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

και είναι το κεντρικό σημείο 

πληροφόρησης για όλα τα 

ευρωπαϊκά και εθνικά 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
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προγράμματα 

χρηματοδότησης 

ΚΥΠΡΟΣ Εθνικά προγράμματα 

επιχορηγήσεων 

https://www.fundingprogrammesportal.g

ov.cy/en/funding-programmes/national-

grant-schemes  

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Τα εθνικά προγράμματα 

επιχορηγήσεων 

χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά από εθνικούς 

πόρους. Τα έργα 

πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά στην Κύπρο και 

οι υπεύθυνοι φορείς είναι τα 

αρμόδια Υπουργεία και ο 

ευρύτερος δημόσιος τομέας. 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Rahoitushakemisto https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoi

tushakemisto  

Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Βάση δεδομένων για 

προγράμματα 

χρηματοδότησης από το 

κράτος, τα υπουργεία και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το Φινλανδικό Πολιτιστικό 

Ίδρυμα 

https://skr.fi/en  Περιφερειακό Το Ίδρυμα παρέχει 

επιχορηγήσεις από ένα 

κεντρικό ταμείο και 17 

περιφερειακά ταμεία 

https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/funding-programmes/national-grant-schemes
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/funding-programmes/national-grant-schemes
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/funding-programmes/national-grant-schemes
https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto
https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto
https://skr.fi/en
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Υπουργείο Εξωτερικών της 

Φινλανδίας 

https://um.fi/latest-funding-decisions  Διεθνές 

Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Μια μεγάλη βάση δεδομένων 

για ευκαιρίες 

χρηματοδότησης 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Förderdatenbank https://www.foerderdatenbank.de  Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Βάση δεδομένων για 

προγράμματα 

χρηματοδότησης από το 

κράτος, τα ομοσπονδιακά 

κράτη και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Wegweiser 

Bürgergesellschaft 

https://www.buergergesellschaft.de/mitte

ilen/nuetzliches/wettbewerbe-

foerderpreise/  

Διεθνές 

Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Οδηγός των Πολιτών - 

δημοσιεύει μια ενημερωμένη 

λίστα διαγωνισμών και 

βραβείων για την ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Stiftungssuche https://stiftungssuche.de/  Εθνικό 

Περιφερειακό 

Εύρεση Γερμανικών 

Ιδρυμάτων 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Förderlotse https://blog-

foerdermittel.de/internetverzeichnis/  

Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Blog με χρηματοδοτήσεις για 

μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς 

https://um.fi/latest-funding-decisions
https://www.foerderdatenbank.de/
https://www.buergergesellschaft.de/mitteilen/nuetzliches/wettbewerbe-foerderpreise/
https://www.buergergesellschaft.de/mitteilen/nuetzliches/wettbewerbe-foerderpreise/
https://www.buergergesellschaft.de/mitteilen/nuetzliches/wettbewerbe-foerderpreise/
https://stiftungssuche.de/
https://blog-foerdermittel.de/internetverzeichnis/
https://blog-foerdermittel.de/internetverzeichnis/
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Περιφερειακό 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Bildungsserver https://www.bildungsserver.de/wettbewe

rbe.html  

Κυρίως Εθνικό Βάση δεδομένων 

διαγωνισμών στον τομέα της 

εκπαίδευσης 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ KultNet https://www.kultnet.com/  Κυρίως Εθνικό Προγράμματα 

χρηματοδότησης, βραβεία, 

διαγωνισμοί κ.λπ. στον τομέα 

του πολιτισμού 

ΕΛΛΑΔΑ EquiFund https://equifund.gr/  Εθνικό Μια πρωτοβουλία που 

δημιουργήθηκε από την 

Ελληνική Δημοκρατία σε 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων για τις 

ΜΜΕ 

ΕΛΛΑΔΑ Higgs https://higgs3.org/category/zitimata-

mko/xrimatodotiseis-proskliseis/  

Διεθνές 

Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Ένας οργανισμός που 

υποστηρίζει ΜΚΟ και 

ανακοινώνει προσκλήσεις 

χρηματοδότησης 

ΕΛΛΑΔΑ Active Citizens fund https://www.activecitizensfund.gr/en/  Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Ένα πρόγραμμα που στοχεύει 

στην ενίσχυση της 

οργανωτικής και 

https://www.bildungsserver.de/wettbewerbe.html
https://www.bildungsserver.de/wettbewerbe.html
https://www.kultnet.com/
https://equifund.gr/
https://higgs3.org/category/zitimata-mko/xrimatodotiseis-proskliseis/
https://higgs3.org/category/zitimata-mko/xrimatodotiseis-proskliseis/
https://www.activecitizensfund.gr/en/
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επιχειρησιακής ικανότητας 

των ΜΚΟ 

ΕΛΛΑΔΑ Action Finance Initiative https://www.afi.org.gr/en/careers  Εθνικό Ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που προσφέρει 

πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση, μέσω 

μικροπιστώσεων. 

ΕΛΛΑΔΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Μικροπίστωση 

https://www.ggb.gr/en/Finance_SMEs_Mi

crocredit  

Εθνικό Το Υπουργείο προσφέρει 

μικροπιστώσεις σε 

υπάρχοντες οργανισμούς. 

ΕΛΛΑΔΑ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας https://www.pde.gov.gr/gr/ 
https://www.ppel.gov.gr/  

http://www.patt.gov.gr/site/ 

https://pste.gov.gr/ 

https://www.thessaly.gov.gr/ 

https://www.php.gov.gr/ 

https://www.pdm.gov.gr/ 

https://www.pkm.gov.gr/ 

https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/ 

https://pin.gov.gr/home 

https://www.pvaigaiou.gov.gr/ 

http://www.pnai.gov.gr/ 

https://www.crete.gov.gr/ 

Περιφερειακό Οι περιφέρειες της Ελλάδας 

εφαρμόζουν περιφερειακά 

προγράμματα 

χρηματοδότησης, με στόχο 

την υποστήριξη οργανισμών  

https://www.afi.org.gr/en/careers
https://www.ggb.gr/en/Finance_SMEs_Microcredit
https://www.ggb.gr/en/Finance_SMEs_Microcredit
https://www.pde.gov.gr/gr/
https://www.ppel.gov.gr/
http://www.patt.gov.gr/site/
https://pste.gov.gr/
https://www.thessaly.gov.gr/
https://www.php.gov.gr/
https://www.pdm.gov.gr/
https://www.pkm.gov.gr/
https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/
https://pin.gov.gr/home
https://www.pvaigaiou.gov.gr/
http://www.pnai.gov.gr/
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ΙΤΑΛΙΑ Infobandi CSVnet https://infobandi.csvnet.it/  Εθνικό 

Ευρωπαϊκό 

Χρηματοδοτήσεις και 

προσκλήσεις για ΜΚΟ 

ΙΤΑΛΙΑ Lazio Europa http://lazioeuropa.it/  Περιφερειακό Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 

για την περιοχή Lazio  

ΙΤΑΛΙΑ Europa Facile  http://www.europafacile.net/  Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Ευρωπαϊκές / εθνικές 

ευκαιρίες χρηματοδότησης σε 

διάφορους τομείς 

ΙΤΑΛΙΑ Obiettivo Europa https://www.obiettivoeuropa.com/  Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Ευρωπαϊκές / εθνικές 

ευκαιρίες χρηματοδότησης σε 

διάφορους τομείς 

ΙΤΑΛΙΑ First Aster https://first.aster.it/_aster_/home  Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Πύλη με ευκαιρίες 

χρηματοδοτήσεων 

ΙΣΠΑΝΙΑ Ayudas y subvenciones https://www.ayudas-subvenciones.es  Εθνικό 

Περιφερειακό 

Επιχορηγήσεις και 

υποτροφίες σε όλη την 

Ισπανία 

ΙΣΠΑΝΙΑ Subvenciones a entidades del 

tercer sector (página del 

gobierno) 

http://tramites.administracion.gob.es/co

munidad/tramites/recurso/subvenciones-

a-entidades-del-tercer-sector-

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Κυβερνητική σελίδα για 

αναζήτηση χρηματοδότησης 

για τον τριτογενή τομέα. 

https://infobandi.csvnet.it/
http://lazioeuropa.it/
http://www.europafacile.net/
https://www.obiettivoeuropa.com/
https://first.aster.it/_aster_/home
https://www.ayudas-subvenciones.es/
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/subvenciones-a-entidades-del-tercer-sector-de/b2821912-f8e2-481f-bc08-0e512984a34a
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/subvenciones-a-entidades-del-tercer-sector-de/b2821912-f8e2-481f-bc08-0e512984a34a
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/subvenciones-a-entidades-del-tercer-sector-de/b2821912-f8e2-481f-bc08-0e512984a34a
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de/b2821912-f8e2-481f-bc08-

0e512984a34a  

ΙΣΠΑΝΙΑ Infoayudas https://www.infoayudas.com  Διεθνές 

Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Ευρετήριο επιχορηγήσεων με 

μια δωρεάν βασική έκδοση 

και μια premium πληρωμένη 

επιλογή. 

ΙΣΠΑΝΙΑ AECID https://www.aecid.es/ES/la-

aecid/nuestros-

socios/ongd/subvenciones-a-ongd  

Διεθνές 

Ευρωπαϊκό 

Εθνικό 

Περιφερειακό 

Σελίδα του ισπανικού 

οργανισμού διεθνούς 

αναπτυξιακής συνεργασίας 

για επιχορηγήσεις σε 

προσκλήσεις, ενέργειες, έργα 

και συμφωνίες 

ΙΣΠΑΝΙΑ Platforma tercer sector http://www.plataformatercersector.es/es

/subvenciones-07-irpf  

Εθνικό Αυτή η ιστοσελίδα είναι 

αφιερωμένη στα δικαιώματα 

και τα κοινωνικά συμφέροντα 

των πολιτών και ιδρύθηκε 

από τις κοινωνικές 

οργανώσεις της χώρας. 

Περιέχει έναν ειδικό χώρο για 

την ενημέρωση σχετικά με την 

ετήσια χρηματοδότηση (IRPF) 

 

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/subvenciones-a-entidades-del-tercer-sector-de/b2821912-f8e2-481f-bc08-0e512984a34a
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/subvenciones-a-entidades-del-tercer-sector-de/b2821912-f8e2-481f-bc08-0e512984a34a
https://www.infoayudas.com/
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/subvenciones-a-ongd
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/subvenciones-a-ongd
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/subvenciones-a-ongd
http://www.plataformatercersector.es/es/subvenciones-07-irpf
http://www.plataformatercersector.es/es/subvenciones-07-irpf

