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SHARE SIRA: Επέκταση του κοινωνικού προσανατολισμού και 

της ένταξης των νεοαφιχθέντων στις αγροτικές περιοχές της 

Ευρώπης 

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Υπόμνημα:  

Πιλοτική εφαρμογή νέων προσεγγίσεων προσανατολισμού σε αγροτικές περιοχές  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Αυγούστου 2021 

 

1. SHARE SIRA 2021-2022  

 

Το Δίκτυο SHARE, το οποίο θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2012 και του οποίου ηγείται η Διεθνής 

Καθολική Επιτροπή Μετανάστευσης (ΔΚΕΜ) στην Ευρώπη, παρέχει μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα 

αμοιβαίας ανταλλαγής και μάθησης μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων για την προώθηση 

της υποδοχής, της ένταξης και της ένταξης νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη.  

Το έργο SHARE SIRA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί εδαφικές προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς σε 

αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη, οι οποίες διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην υποδοχή 

των νεοαφιχθέντων1. Το έργο ενισχύει και επεκτείνει τον κοινωνικό προσανατολισμό και τη συνολική 

ένταξη των νεοαφιχθέντων σε 10 αγροτικές περιοχές της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Πολωνίας και της 

Ισπανίας, μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή των τοπικών 

κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των προσφύγων και μεταναστών, καθώς και την 

πιλοτική εφαρμογή δράσεων κοινωνικού προσανατολισμού προερχόμενων από τη βάση.   

 

2. Θεματικοί στόχοι και προτεραιότητες   

  

Οι τοπικές κοινότητες βρίσκονται στο επίκεντρο της παροχής ενός φιλόξενου τοπικού περιβάλλοντος, 

μέσα στο οποίο οι νεοαφιχθέντες (μετανάστες και πρόσφυγες) μπορούν να εγκατασταθούν και να 

ευημερεύσουν, και αποτελούν πολύτιμο πόρο για την επέκταση της ποιότητας και του εύρους των 

 
1Μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες  
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 ευκαιριών προσανατολισμού και ένταξης στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τοπικό 

επίπεδο. Επίσης, η αμοιβαία κατανόηση και οι ευκαιρίες για θετικές επαφές μεταξύ μεταναστών και 

τοπικών κοινοτήτων αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της επιτυχημένης έγκαιρης ένταξης. Μέσω της 

πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης νέων προσεγγίσεων για τη συμμετοχή των τοπικών 

κοινοτήτων στην έγκαιρη ένταξη, αυτά τα πιλοτικά έργα θα χρησιμεύσουν για την τοποθέτηση των 

τοπικών κοινοτήτων στο επίκεντρο καινοτόμων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για τη στήριξη 

των νεοαφιχθέντων σε αγροτικές περιοχές και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων προσανατολισμού 

και έγκαιρης ένταξης των νεοαφιχθέντων που ζουν δίπλα τους. 

Στο πλαίσιο των περιφερειακών πλατφορμών που δημιούργησε η «ΑΝ.ΚΑ. Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α» 

στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Ελλάδα, δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 

μια καινοτόμα πιλοτική δράση διάρκειας 10 μηνών για τον προσανατολισμό των νεοαφιχθέντων, η 

οποία θα υλοποιηθεί σε μία ή περισσότερες περιοχές εντός της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

Δραστηριότητες πιλοτικής δράσης 

Η πιλοτική δράση θα: 

• Στηρίζει τις ανάγκες κοινωνικού προσανατολισμού και έγκαιρης ένταξης των νεοαφιχθέντων 

(προσφύγων και μεταναστών) στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως προσδιορίζεται στην 

περιφερειακή πλατφόρμα. 

• Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: εκμάθηση γλώσσας, έγκαιρη 

εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων στέγασης) και συμβουλευτική, υποστήριξη 

δραστηριοτήτων εθελοντισμού και κοινωνικού προσανατολισμού σε 

δημοτικό/(υπο)περιφερειακό επίπεδο, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ανάπτυξη 

ικανοτήτων και/ή κατάρτιση, συμμετοχή των κοινοτήτων υποδοχής και των τοπικών 

εργοδοτών, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες ενημέρωσης των 

νεοαφιχθέντων, ειδικές δραστηριότητες για παιδιά, νέους και γυναίκες, δραστηριότητες για 

τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες συγκοινωνιών, δραστηριότητες προώθησης της 

ψυχοκοινωνικής ευζωίας, ανάπτυξη δικτύου πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών και άλλες με 

βάση το συγκεκριμένο γενικότερο πλαίσιο της αγροτικής περιοχής.   

• Τοπικές κοινότητες, εργοδότες, αθλητικά σωματεία, υπηρεσίες συγκοινωνιών, εγκαταστάσεις 

εκμάθησης γλώσσας ή πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση και 

την αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων, για παράδειγμα ως μέντορες, εθελοντές ή 

συνδικαιούχοι. 

• Ενισχύει τις θετικές επαφές, βελτιώνει την αμοιβαία κατανόηση και δημιουργεί κοινωνικά 

δίκτυα μεταξύ προσφύγων/μεταναστών και τοπικών κοινοτήτων. 

• Θα ενθαρρυνθούν έργα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. 

 

 

3. Κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητα  

 
Για να είναι ένας οργανισμός επιλέξιμος για τη λήψη επιχορήγησης πιλοτικής δράσης, πρέπει να 
πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
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 - Νομική οντότητα: Οι αιτούντες πρέπει να είναι νόμιμοι, καταχωρισμένοι οργανισμοί στη χώρα. 
- Θεματικός τομέας προώθησης: Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στην ενότητα 2 ανωτέρω.  
- Η πρόταση πρέπει να περιγράφει το είδος και τον αριθμό των δικαιούχων στους οποίους στοχεύει. 
- Χώρα στόχος: Οι αιτούντες πρέπει είτε να εδρεύουν ή να διαθέτουν τοπικό γραφείο στην 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας είτε να είναι ιδιαιτέρως δραστήριοι στην περιοχή και 
εξοικειωμένοι με τις ενταξιακές ανάγκες των κρίσιμων ομάδων (π.χ. είτε μέσω της ανάπτυξης 
συγκεκριμένης (ων) δράσης (εων) που απευθύνονται στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό 
της περιοχής ή μέσω του διορισμού υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται εκ περιτροπής (roving) 
στην περιοχή). Προτεραιότητα θα δοθεί στους τοπικούς οργανισμούς για την ενδυνάμωση των 
δεξιοτήτων στην περιοχή. Οι διεθνείς οργανισμοί είναι επιλέξιμοι μόνο όταν αποτελούν μέρος 
μιας κοινής αίτησης με έναν τοπικό οργανισμό. 

- Κοινές αιτήσεις: Είναι επιλέξιμες κοινές αιτήσεις (έως 2 αιτούντων), με προϋπολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. 

- Συμπράξεις: η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από έναν οργανισμό· ωστόσο, είναι δυνατή η 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς της κοινωνίας των 
πολιτών ή σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που 
περιλαμβάνουν τους ίδιους τους μετανάστες και οργανώσεις μεταναστών. 

- Αιτήσεις για μερική χρηματοδότηση: Οι αιτούντες επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για ένα μέρος 
της συνολικής χρηματοδότησης, που είναι μικρότερο από 12.000 €, το οποίο θα πρέπει, ωστόσο, 
να περιγράφεται με λεπτομερή προϋπολογισμό. 

- Χρονοδιάγραμμα: Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν από τις να διευκρινιστεί έως τις να 
διευκρινιστεί (10 μήνες) 

- Προϋπολογισμός: Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική οικονομική προσφορά. Η συνολική 
οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.  
 
 

4. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής  

 
Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο έντυπο αίτησης και πρόταση 

προϋπολογισμού (παράρτημα 1) έως τις 25/08/ 2021. 

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω email στη διεύθυνση (anka@anka.gr) 

Οι αιτούντες θα λάβουν την οριστική απόφαση της Επιτροπής Επιλογής δύο εβδομάδες το αργότερο 

μετά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.  

 

5. Προβολή  

 

Οποιαδήποτε δραστηριότητα επικοινωνίας σχετικά με το έργο (μεταξύ άλλων σε συνέδρια, σεμινάρια, 

σε ενημερωτικό υλικό, όπως φυλλάδια, αφίσες, παρουσιάσεις κ.λπ., σε ηλεκτρονική μορφή, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.)· και κάθε υποδομή, εξοπλισμός ή μείζον αποτέλεσμα που 

χρηματοδοτείται με την επιχορήγηση πρέπει: 

o να φέρει το έμβλημα της ΕΕ και 

o να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: 
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 «Ο παρών/Η παρούσα/Το παρόν [να εισαχθεί κατάλληλη περιγραφή, π.χ. έκθεση, δημοσίευση, 

συνέδριο, υποδομή, εξοπλισμός, να εισαχθεί τύπος αποτελέσματος κ.λπ.]· χρηματοδοτήθηκε από το 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Όταν εμφανίζεται παράλληλα με άλλο λογότυπο, το έμβλημα της ΕΕ πρέπει να έχει περίοπτη θέση. 

Κάθε απαραίτητο οπτικό υλικό θα σας δοθεί από την «ΑΝ.ΚΑ. Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» κατά την 

έναρξη της δραστηριότητας.    

 

6. Υποβολή έκθεσης  

 

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει οικονομική έκθεση και έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με τη δράση 

εντός δύο μηνών από το τέλος της δράσης, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα υποβολής έκθεσης (το 

οποίο θα δοθεί).  

 

7. Παρακολούθηση και αξιολόγηση  

 

Η αξιολόγηση των πιλοτικών έργων σε καθεμιά από τις 10 συμμετέχουσες περιφέρειες θα ανατεθεί 

σε εξωτερικό αξιολογητή. Ο αξιολογητής θα αναπτύξει ένα πλαίσιο αξιολόγησης πιλοτικών έργων 

που περιλαμβάνει ειδικούς δείκτες για τη μέτρηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων.  

Ο αιτών θα πρέπει να συνεργαστεί πλήρως με τους αξιολογητές για την εκτέλεση των εργασιών τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

SHARE SIRA: Επέκταση του κοινωνικού προσανατολισμού και 

της ένταξης των νεοαφιχθέντων στις αγροτικές περιοχές της 

Ευρώπης 

Πιλοτική εφαρμογή νέων προσεγγίσεων προσανατολισμού σε αγροτικές περιοχές  

 

Έντυπο αίτησης 
 

Υποβάλετε το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης στο anka@anka.gr πριν από τις 25/08/2021 

 

Χρησιμοποιήστε τα κριτήρια επιλεξιμότητας του υπομνήματος της παρούσας πρόσκλησης ως βάση 

για την αίτησή σας.  

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Όνομα οργανισμού  

Υπεύθυνος επικοινωνίας  

Υπεύθυνος επικοινωνίας 
τμήματος 

 

Διεύθυνση e-mail  

Χώρα  

Περιφέρεια  

Διεύθυνση   

Αρ. τηλεφώνου   

Αρ. κινητού (προαιρετικό)  

Ιστότοπος  

Facebook  

 

B. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

Β.1 Προφίλ του οργανισμού σας (έως 200 λέξεις) 

Περιγράψτε συνοπτικά το προφίλ του οργανισμού σας (εντολή/εστίαση/ομάδες 

στόχοι/γεωγραφικές περιοχές/δομή οργανισμού, αριθμός και είδος εργαζομένων/δίκτυο) 

 

B.2 Επαγγελματική πείρα εργασίας σε θέματα μετανάστευσης, κοινωνικού προσανατολισμού και 

έγκαιρης ένταξης; (έως 150 λέξεις)  

mailto:anka@anka.gr
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 Διαθέτει ο οργανισμός σας πείρα συνεργασίας με νεοαφιχθέντες για τον κοινωνικό προσανατολισμό 

και τη συνολική ένταξή τους; Ο οργανισμός σας προβλέπει την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των 

προσφύγων και των μεταναστών; Συμμετέχουν τα μέλη της τοπικής κοινωνίας 

(συμπεριλαμβανομένων εργοδοτών, αθλητικών σωματείων, υπηρεσιών συγκοινωνιών, 

εγκαταστάσεων εκμάθησης γλώσσας και πολιτιστικών ιδρυμάτων) στο έργο σας (για παράδειγμα, ως 

μέντορες ή εθελοντές); 

 

 

C. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Γ.1 Τίτλος της δράσης  

 

Γ.2 Περιφέρεια, επίπεδο υλοποίησης και γλώσσα  

Πού θα πραγματοποιηθεί η δράση σας μέσα στην περιφέρεια/τον δήμο; 

 

Γ.3 Περιγραφή της δραστηριότητας (έως 500 λέξεις) 

Εξηγήστε λεπτομερώς την προτεινόμενη πιλοτική δράση. Τι σχεδιάζετε να κάνετε; Και με ποιες 

κυβερνητικές υπηρεσίες (τμήματα) και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σχεδιάζετε να συνεργαστείτε 

και πώς; Με ποιον τρόπο θα συμμετάσχει η τοπική κοινωνία; Με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν οι 

πρόσφυγες και οι μετανάστες; 

 

 

 

Γ.4 Περίοδος και ημερομηνίες υλοποίησης  

Ποιο είναι το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα; Κατά περίπτωση, προσδιορίστε πιθανές ημερομηνίες 

στόχους για την πιλοτική δραστηριότητά σας. 

 

 

Γ.5 Στόχοι, αποτελέσματα, δείκτες και αντίκτυπος (έως 200 λέξεις) 

Απαριθμήστε επιγραμματικά τους στόχους της πιλοτικής δράσης σας. Περιγράψτε επίσης τα 

αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που αναμένετε να έχει η πιλοτική δράση σας στον κοινωνικό 

προσανατολισμό μεταναστών και κοινοτήτων.  
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 Γ.6 Συνεργασία  

Σχεδιάζετε να συνεργαστείτε με άλλους οργανισμούς για αυτή την πιλοτική δραστηριότητα; Αν ναι, 

περιγράψτε συνοπτικά τη συνεργασία και το προφίλ των οργανισμών/δικτύων που θα 

συμμετάσχουν. 

 

D. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

 

Προϋπολογισμός ύψους 12.000 ευρώ θα διατεθεί για κάθε πιλοτική δράση. Υποβάλετε αναλυτική 

πρόταση προϋπολογισμού. Παράδειγμα υποδείγματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρέχεται 

παρακάτω. Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης (2 οργανισμών), υποβάλετε χωριστούς 

προϋπολογισμούς, συνολικού συνδυασμένου ύψους 12.000 ευρώ. 

 

 Θέση προϋπολογισμού Ποσό (σε ευρώ) Αιτιολόγηση (εξηγήστε τη 
θέση του 
προϋπολογισμού και το 
ποσό) 

Α Ανθρώπινο δυναμικό2   

Α Έξοδα προσωπικού   

Β Έξοδα ταξιδίου   

Β.1 Άμεσα έξοδα ταξιδίου για προσωπικό, 
συμμετέχοντες και εθελοντές 
(συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 
συγκοινωνιών και αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης) 

  

    

    

Β.2 Έξοδα διαβίωσης (ημερήσια αποζημίωση) 
(συμμετέχοντες, προσωπικό, εθελοντές) 

  

    

    

Ε Άλλα άμεσα έξοδα   

Ε Αμοιβές μίσθωσης χώρων   

Ε Μαζική εστίαση   

Ε Έξοδα εκτυπώσεων   

Ε Μετάφραση/διερμηνεία   

Ε Αμοιβές εκπαιδευτών (πάροχος υπηρεσίας)   

Ε Υπηρεσίες βάσει σύμβασης (διαφήμιση, 
ευαισθητοποίηση, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.) 

  

Ε Άδειες χρήσης λογισμικού (webinar κ.λπ.)   

Ε Έξοδα χρήσης διαδικτύου/τηλεφωνίας   

Ε Εξοπλισμός3   

Ε Έξοδα εθελοντών (γεύματα, ασφάλιση κ.λπ.)   

 

 
2έως 50 % του συνολικού προϋπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινο δυναμικό 
3 έως 30 % του συνολικού προϋπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξοπλισμό 


