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ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

Μέρος Ερωτήσεις Τι σημαίνει 

Περιγραφή του 

έργου 

 

 

 

• Ποιο είναι το πλαίσιο της ιδέας 
του έργου σας; 

• Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες 
αντιμετωπίζετε με το έργο σας; 

• Σε ποια θέματα ή προβλήματα της 
τρέχουσας περιόδου το έργο σας 
θέλει να δώσει απάντηση; 

• Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου 
σας; 

• Ποια αποτελέσματα θέλετε να 
επιτύχετε μέχρι το τέλος του 
έργου; 

• Ποιος συμμετέχει στο έργο εκτός 
από τον οργανισμό σας; (π.χ. 
άλλοι συνεργάτες, συμμετέχοντες, 
εμπλεκόμενοι φορείς κ.λπ.) 

• Ποια είναι η ομάδα-στόχος του 
έργου σας; 

• Με ποιο τρόπο το έργο σας είναι 
καινοτόμο ή συμπληρωματικό σε 
άλλα έργα; 

Αυτό είναι το μέρος όπου πρέπει να πουλήσετε 

την ιδέα του έργου σας. Θα πρέπει να είστε 

σαφείς και περιεκτικοί σχετικά με το τι θέλετε, 

γιατί το θέλετε και γιατί πρέπει να λάβετε 

χρηματοδότηση για αυτό. Βεβαιωθείτε ότι 

χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά από την 

πρόσκληση και αναφερθείτε στις προτεραιότητες 

της επιχορήγησης. Καταστήστε σαφές ποιος θα 

επωφεληθεί από το έργο, γιατί και πώς. 

Περιγράψτε τα αποτελέσματα του έργου σας 

(π.χ. εκπαιδευτικό υλικό, διαδικτυακό μάθημα, 

έρευνα, εκδηλώσεις κ.λπ.) και σε ποιους 

απευθύνονται. 

Σε περίπτωση που υλοποιήσετε το έργο σε 

συνεργασία με άλλους εταίρους, θα πρέπει να 

περιγράψετε το εταιρικό σχήμα, πώς βρήκατε 

τους εταίρους, τι φέρνουν στο έργο, πώς 

συμμετείχαν στην προετοιμασία της αίτησης και 

ποια θα είναι τα καθήκοντά τους στο έργο. 

Προηγουμένως, θα πρέπει να έχετε διερευνήσει 

εάν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρόμοια έργα 

και να ενημερώσετε τον φορέα χρηματοδότησης 

γιατί το έργο σας είναι διαφορετικό ή καινοτόμο. 

Διαδικασίες 

διαχείρισης 

• Πώς θα μοιραστείτε τις 
αρμοδιότητες και τις εργασίες με 
τους εταίρους; 

• Πώς θα επικοινωνείτε στο πλαίσιο 
της συνεργασίας του έργου; 

• Θα συναντήσετε τους άλλους 
εταίρους; Πόσο συχνά; 
Διαδικτυακά ή δια ζώσης; 

• Με ποιο τρόπο πρόκειται να 
διαχειριστείτε τον χρόνο και τον 
προϋπολογισμό του έργου σας; 

Ο φορέας χρηματοδότησης θέλει να δει εάν εσείς 

ως αιτών και πιθανότατα ο συντονιστής του 

έργου έχετε την ικανότητα να διαχειριστείτε ένα 

έργο αυτής της εμβέλειας. Φυσικά, μπορεί να 

είναι η πρώτη σας φορά σε αυτό το είδος έργων, 

αλλά θα πρέπει να δηλώσετε πώς σκοπεύετε να 

αποκτήσετε την απαραίτητη εμπειρία και εάν 

έχετε, για παράδειγμα, έμπειρους συνεργάτες 

στο έργο που να σας υποστηρίζουν με τη 

διαχείριση. Είστε ήδη εξοικειωμένοι με τις 

διαδικασίες διαχείρισης από τη διαχείριση του 

δικού σας οργανισμού. Απλώς πρέπει να 

προσαρμόσετε αυτές τις δραστηριότητες στην 

κλίμακα του έργου. 

Σημαντικά μέρη της διαχείρισης είναι: 

• Σωστός έλεγχος του προϋπολογισμού μέσω 
τακτικών οικονομικών εκθέσεων που σας 
αποστέλλονται από τους εταίρους μαζί με 
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δικαιολογητικά (π.χ. συμβάσεις 
προσωπικού, τιμολόγια κ.λπ.) 

• Διαχείριση χρόνου μέσω της κατανομής και 
παρακολούθησης των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων, καθορισμός προθεσμιών, 
αποστολή υπενθυμίσεων κ.λπ. 

• Συχνή επικοινωνία χρησιμοποιώντας όλα τα 
πιθανά μέσα επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικά 
μηνύματα, συνομιλίες, τηλεδιασκέψεις, 
φυσικές συναντήσεις κ.λπ.) 

Τα διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισης έργων 

μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να 

εκπληρώσετε τις εργασίες με διαφανή και 

κατανοητό τρόπο. Τουλάχιστον πρέπει να 

σκεφτείτε ένα διαδικτυακό σύστημα όπως το 

Dropbox ή το Google Drive για να αποθηκεύσετε 

τα έγγραφα του έργου σας και να τα κάνετε 

προσβάσιμα σε όλους τους εταίρους ανά πάσα 

στιγμή. 

Υλοποίηση 

• Πώς θα βεβαιωθείτε ότι το έργο 
επιτυγχάνει τα αποτελέσματά του; 

• Ποιες είναι οι συγκεκριμένες 
δραστηριότητες του έργου για την 
επίτευξη των προγραμματισμένων 
αποτελεσμάτων; 

Σε αυτό το μέρος, πρέπει να εξηγήσετε 
λεπτομερώς πώς θέλετε να επιτύχετε τα 
αποτελέσματα και τους στόχους του έργου. Θα 
πρέπει να περιγράψετε τα διάφορα βήματα και 
τις συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να γίνουν 
μέχρι την οριστικοποίηση κάθε αποτελέσματος 
του έργου. Αναφέρετε ποιος εταίρος είναι 
υπεύθυνος για ποια εργασία και πώς θα 
συνεργαστείτε κατά την ανάπτυξη των 
αποτελεσμάτων. 
Υπάρχουν ορισμένα κοινά βήματα στην ανάπτυξη 
των αποτελεσμάτων του έργου: 

• Δημιουργία πλαισίου του αποτελέσματος 

• Ανάπτυξη ενός πρώτου προσχεδίου 

• Συζήτηση του προσχεδίου με το εταιρικό 
σχήμα και εξέταση των σχολίων για την 
περαιτέρω ανάπτυξη 

• Ανάπτυξη του αποτελέσματος 

• Εσωτερική αναθεώρηση του αποτελέσματος 
και απαραίτητες προσαρμογές 

• Εξωτερική δοκιμή του αποτελέσματος - 
αξιολόγηση και συλλογή σχολίων 

• Προσαρμογές και βελτιώσεις με βάση τα 
σχόλια των δοκιμών για την οριστικοποίηση 
του αποτελέσματος 

Παρακολούθησ

η / Αξιολόγηση 

• Πώς θα παρακολουθείτε την 
πρόοδο του έργου και την 
ποιότητα των αποτελεσμάτων; 

• Πώς θα αξιολογήσετε εάν το έργο 
σας πέτυχε τους αναμενόμενους 
στόχους; 

• Πώς θα μετρήσετε την ποιότητα 
των αποτελεσμάτων του έργου 
σας; 

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το έργο σας 

επιτυγχάνει τους στόχους και ότι θα αναπτύξετε 

τα αποτελέσματα εγκαίρως. Η παρακολούθηση 

σημαίνει να ελέγχετε τακτικά την πρόοδο του 

έργου και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του 

έργου. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια συναντήσεων 

με τους εταίρους, όπου υπάρχει ενημέρωση 
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• Ποιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής 
του έργου σας και πώς θα τους 
αντιμετωπίσετε; 

σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες και 

αρμοδιότητές τους. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του έργου θα πρέπει 

να είναι υψηλής ποιότητας. Για να επιτευχθεί 

αυτό, θα πρέπει να ζητάτε ανατροφοδότηση σε 

όλη τη διάρκεια της εξέλιξης των αποτελεσμάτων 

και στα βασικά στάδια του έργου,  εσωτερικά 

από εταίρους και συναδέλφους, αλλά και 

εξωτερικά από συμμετέχοντες ή εμπλεκόμενους 

φορείς. 

Είναι καλό να αναθέσετε σε έναν εταίρο τη 

διασφάλιση ποιότητας και την αξιολόγηση του 

έργου. Αυτός ο εταίρος θα είναι υπεύθυνος για 

τη διαμόρφωση ενός πλάνου αξιολόγησης, την 

ανάπτυξη / αποστολή / ανάλυση 

ερωτηματολογίων σε διάφορα στάδια του έργου 

με τη συμμετοχή των σχετικών παραγόντων (π.χ. 

συμμετέχοντες, εταίροι του έργου, εξωτερικοί 

εμπλεκόμενοι φορείς κ.λπ.), τη σύνοψη των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και την παροχή 

συμβουλών για βελτίωση. Είναι επίσης δυνατό η 

αξιολόγηση του έργου να ανατεθεί σε έναν 

εξωτερικό εμπειρογνώμονα. 

Από την αρχή, θα πρέπει επίσης να σκεφτείτε τι 

θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια ζωής 

του έργου και πώς θα μπορούσατε να 

αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα. Πιθανοί 

συνήθεις κίνδυνοι είναι: 

• Προβλήματα διαχείρισης και επικοινωνίας 

• Παρεξηγήσεις σχετικά με ρόλους και 
καθήκοντα 

• Έλλειψη συμμετοχής ομάδας-στόχου ή 
εμπλεκομένων φορέων 

• Συνεχείς αλλαγές στο προσωπικό που 
συμμετέχει στο έργο 

• Καθυστερήσεις επειδή δεν τηρούνται οι 
προθεσμίες 

Διάδοση 

• Πώς πρόκειται να διαδώσετε το 
έργο; 

• Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι της 
διάδοσης σας; 

• Τι είδους δραστηριότητες 
διάδοσης θα εκτελέσετε στη 
διάρκεια ζωής του έργου σας για 
να μοιραστείτε τα αποτελέσματα 
του; 

• Με ποιο τρόπο θα είναι διαθέσιμα 
τα αποτελέσματα του έργου σε 
άλλους; 

Πιθανότατα δεν υλοποιείτε ένα έργο μόνοι σας. 

Θέλετε άλλα άτομα να το γνωρίζουν και να 

επωφελούνται από τα αποτελέσματα σας με 

οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό ονομάζεται διάδοση 

στη «γλώσσα του έργου». Πώς οι άλλοι άνθρωποι 

θα ακούνε και θα μαθαίνουν για το έργο σας; 

• Τι πρόκειται να διαδώσετε; (π.χ. το 
εγχειρίδιο που δημιουργήσατε) 

• Σε ποιον θέλετε να διαδώσετε το έργο και τα 
αποτελέσματα του; (π.χ. σε εκπαιδευτές 
ενηλίκων) 
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• Πώς πρόκειται να διαδώσετε το έργο; (π.χ. 
ιστοσελίδα έργου, χρήση κοινωνικών μέσων, 
αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ανάπτυξη 
και διανομή φυλλαδίων, διοργάνωση 
εκδηλώσεων κ.λπ.) 

• Πότε πρόκειται να τα διαδώσετε; (π.χ. 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα του έργου 
στην αρχή, πρόοδος της ανάπτυξης, όταν 
επιτυγχάνονται βασικά στάδια του έργου, 
όταν ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα κ.λπ.) 

Παρόμοια με την αξιολόγηση, θα πρέπει επίσης 

να ανατεθεί η ευθύνη για τη συνολική διάδοση 

ενός έργου σε ένα εταίρο, ο οποίος θα φροντίζει 

για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικών, τη 

συλλογή και ανάλυση εκθέσεων διάδοσης και 

αποδείξεων δραστηριοτήτων διάδοσης από τους 

υπόλοιπους εταίρους καθώς και να τους 

υπενθυμίζει να διεξάγουν περαιτέρω 

δραστηριότητες. 

Σήμερα τα περισσότερα έργα έχουν λογότυπο και 

ιστοσελίδα σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

λογότυπου. Η ιστοσελίδα παρέχει μια γενική 

εικόνα του έργου, παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

του έργου και με αυτόν τον τρόπο τα καθιστά 

εύκολα προσβάσιμα για το κοινό. Επιπλέον, 

χρησιμοποιούνται τα κανάλια κοινωνικής 

δικτύωσης για να ενημερώνουν τους ανθρώπους 

για το έργο και την πρόοδο του και να τους 

ανακατευθύνουν στην ιστοσελίδα του έργου για 

περισσότερες πληροφορίες. 

Αντίκτυπος 

• Ποιος είναι ο αντίκτυπος του 
έργου σας στην ομάδα-στόχο / τον 
οργανισμό / τους εταίρους; 

• Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος 
αντίκτυπος του έργου σας; 

• Πώς θα μετρήσετε τον αντίκτυπο; 

Κάποιοι θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα 

που θα αναπτύξετε στο έργο σας. Επομένως, 

πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα του 

έργου σας φτάνουν σε αυτά τα άτομα και έχουν 

θετική επίδραση. Μπορείτε να ορίσετε 

συγκεκριμένους δείκτες για να μετρήσετε τον 

αντίκτυπο που είχε το έργο σας στην ομάδα-

στόχο, αλλά και στους οργανισμούς σας και 

στους εταίρους. Για παράδειγμα, η ικανοποίηση 

από τα αποτελέσματα του έργου μπορεί να 

μετρηθεί μέσω σχολίων (π.χ. ερωτηματολόγια, 

συνεντεύξεις ή παρατηρήσεις) από εταίρους, 

συμμετέχοντες ή σχετικούς εμπλεκόμενους 

φορείς. 

Βιωσιμότητα 

• Πώς θα διασφαλίσετε τη 
βιωσιμότητα του έργου σας και 
των αποτελεσμάτων του; 

• Μπορούν τα αποτελέσματα του 
έργου σας να μεταφερθούν ή να 

Συνήθως, ο φορέας χρηματοδότησης θέλει να δει 

τα αποτελέσματα του έργου να 

χρησιμοποιούνται επίσης από ένα ευρύ φάσμα 

ανθρώπων μετά τη λήξη της χρηματοδότησης. 
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προσαρμοστούν σε άλλα 
περιβάλλοντα; 

Επομένως, θα πρέπει να περιγράψετε πώς θα 

διασφαλίσετε ότι τα αποτελέσματα του έργου θα 

χρησιμοποιηθούν μετά, για παράδειγμα εντός 

του δικού σας οργανισμού ή συνεργαζόμενων 

οργανισμών, αλλά και πέρα από το εταιρικό 

σχήμα του έργου. Μπορείτε, για παράδειγμα, να 

εξηγήσετε πώς θα διατηρήσετε την ιστοσελίδα 

του έργου, πού θα είναι διαθέσιμα τα 

αποτελέσματα και για πόσο καιρό, ή ακόμα ότι 

μέσα στον οργανισμό σας σκοπεύετε να 

συνεχίσετε να εργάζεστε στο θέμα του έργου και 

να αναζητήσετε περαιτέρω χρηματοδότηση στο 

μέλλον. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του έργου μπορούν 

επίσης να είναι πιο βιώσιμα εάν είναι εύκολο να 

τα προσαρμόσετε σε άλλα περιβάλλοντα, 

προκειμένου να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο 

κοινό. 

 


