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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

Χρονοδιάγραμμα 

(πριν από την 

προθεσμία) 

Δραστηριότητα 

Περισσότερο από 6 

μήνες 

▪ Διατυπώστε την ιδέα του έργου (σύντομο προσχέδιο μιας σελίδας). 
▪ Ελέγξτε εάν η ιδέα του έργου σας ταιριάζει με τα κριτήρια και τις 

προτεραιότητες του χρηματοδότη. Είναι ο σωστός χρηματοδότης για την 
ιδέα σας; 

▪ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του φορέα χρηματοδότησης. 
▪ Συζητήστε την ιδέα με τους συναδέλφους / τον προϊστάμενο σας. 
▪ Τροποποιήστε την ιδέα του έργου σας με βάση τα σχόλια που λάβατε και 

προσθέστε περισσότερες λεπτομέρειες. 

6 μήνες 

▪ Κάνετε περαιτέρω έρευνα σχετικά με το θέμα της ιδέας του έργου σας και 
εάν έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί παρόμοια έργα. 

▪ Χρησιμοποιήστε τη συμβουλευτική υπηρεσία του χρηματοδότη, εάν είναι 
διαθέσιμη, για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε. 

▪ Επικοινωνήστε με πιθανούς εταίρους σχετικά με τη συμμετοχή τους στο 
έργο 

▪ Δημιουργήστε το εταιρικό σχήμα και συζητήστε το έργο με όλους τους 
εμπλεκόμενους συνεργάτες. 

▪ Κάνετε ένα χρονοδιάγραμμα με όλα τα απαραίτητα βήματα και τις 
εσωτερικές προθεσμίες. 

▪ Αποφασίστε εάν πρέπει να εμπλέξετε άλλους παράγοντες / 
εμπειρογνώμονες στην προετοιμασία της αίτησης. 

▪ Αναθέστε εργασίες στους συναδέλφους / άλλους συνεργάτες σας. 
▪ Ξεκινήστε να προετοιμάζετε τα κείμενα για την αίτηση σας - εάν είναι 

δυνατόν σε συνεργασία με τους συνεργάτες σας ή τουλάχιστον ζητήστε 
την συμβολή τους. 

3 μήνες 

▪ Συνεχίστε να επεξεργάζεστε τα κείμενα για την αίτηση - συγχωνεύστε τα 
κείμενα σε περίπτωση που είναι γραμμένα από διαφορετικά άτομα. 

▪ Ενημερώστε τους συνεργάτες σας τι είδους έγγραφα χρειάζεστε από 
αυτούς. 

▪ Σχεδιάστε τον προϋπολογισμό του έργου σας. 

1 μήνας ▪ Οριστικοποιήστε τα κείμενα για την αίτηση. 
▪ Στείλτε τη φόρμα αίτησης στους συνεργάτες σας και ζητήστε σχόλια. 
▪ Προσαρμόστε την αίτηση σύμφωνα με τα σχόλια που λάβατε. 
▪ Προετοιμάστε όλα τα συνημμένα αρχεία. 
▪ Λάβετε όλες τις απαραίτητες υπογραφές. 

2 εβδομάδες ▪ Ζητήστε από ένα άλλο άτομο να διαβάσει εκ νέου την αίτηση σας. 
▪ Εισαγάγετε όλες τις παρατηρήσεις του και ολοκληρώστε την αίτηση. 
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1 εβδομάδα ▪ Ελέγξτε την πληρότητα του έντυπου αίτησης (όλα τα έγγραφα που 
επισυνάπτονται, όλες οι απαραίτητες υπογραφές κ.λπ.). 

▪ Υποβάλετε την αίτηση. 

 


