ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ /
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τποζηερίδοληας Οργαλώζεης ποσ βοεζούλ κεηαλαζηεσηηθό
πιεζσζκό ζε αλαδήηεζε αζύιοσ ζηελ Ειιάδα»

Περίλθψθ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προτάςεων
Από Μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ SOAM
“Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece”/
«Υποςτθρίηοντασ Οργανϊςεισ που βοθκοφν μεταναςτευτικό πλθκυςμό ςε αναηιτθςθ αςφλου
ςτθν Ελλάδα», με χρθματοδότθςθ από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ)/ EEA Grants

Το Γραφείο του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Μεταναςτεφςεωσ ςτθν Ελλάδα (ΔΟΜ), ωσ ενδιάμεςοσ φορζασ
και διαχειριςτισ του Προγράμματοσ SOAM, δζχεται προτάςεισ, ςτο πλαίςιο χρθματοδότθςθσ από
τον ΕΟΧ, από Μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ (ΜΚΟ) ςτθν Ελλάδα που λειτουργοφν κζντρα
υποδοχισ για ευάλωτουσ αιτοφντεσ άςυλο, ιδίωσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, κακϊσ και, από
ΜΚΟ που επικυμοφν να λειτουργιςουν τζτοια κζντρα.
Δυνάμενοι να υποβάλλουν πρόταςθ για χρθματοδότθςθ: Μθ κυβερνθτικοί Οργανιςμοί
εγγεγραμμζνοι ςτθν Ελλάδα που εμπίπτουν ςτον παρακάτω οριςμό: Μθ κερδοςκοπικοί, εκελοντικοί
οργανιςμοί, με νομικι υπόςταςθ, χωρίσ κερδοςκοπικό ςκοπό, ανεξάρτθτοι από τθν τοπικι,
περιφερειακι και κεντρικι διοίκθςθ, από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, πολιτικά κόμματα και
εμπορικοφσ οργανιςμοφσ. Θρθςκευτικοί κεςμοί και πολιτικά κόμματα δεν κεωροφνται ΜΚΟ.
Κοινωνικζσ επιχειριςεισ, ιδρφματα, κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ και τα εκνικά παραρτιματα του
Ερυκροφ Σταυροφ κεωροφνται επιλζξιμοι ΜΚΟ εφόςον πλθροφν τα παραπάνω κριτιρια.
Επιπροςκζτωσ, για να είναι επιλζξιμοι για τθν υποβολι πρόταςθσ υπό τθν παροφςα πρόςκλθςθ, οι
ΜΚΟ πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον διετι εμπειρία, εργαηόμενοι με αιτοφντεσ άςυλο και ςτθν
παροχι υπθρεςιϊν όπωσ ςτζγαςθ, κακθμερινι φροντίδα, νομικι, ιατρικι, ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ.
Οι δράςεισ δφνανται να υλοποιθκοφν από μια ΜΚΟ ι Σφμπραξθ ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ προτρζπονται να
ςυνεργαςτοφν με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ τοπικζσ αρχζσ. Οι τοπικζσ αρχζσ μποροφν να
ςυμμετζχουν ωσ μθ
χρθματοδοτοφμενοι εταίροι.
Επιλζξιμεσ δράςεισ α) Λειτουργία κζντρων υποδοχισ που παρζχουν ςτζγαςθ, τροφι και είδθ
ατομικισ υγιεινισ, νομικι ςυμβουλευτικι, ιατρικι φροντίδα, υπθρεςίεσ διερμθνείασ και/ι
εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ. β) Δραςτθριότθτεσ για τθν αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ των κζντρων
υποδοχισ ι/και θ επζκταςθ ι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται.
Αναμενόμενα Αποτελζςματα: α) Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των κζντρων υποδοχισ με βάςθ τθν
Οδθγία ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι αιτοφντων άςυλο κακϊσ και
άλλεσ επιςιμωσ εγκεκριμζνεσ ςτθν Ελλάδα προδιαγραφζσ για τθ λειτουργία κζντρων υποδοχισ
β) Βελτιωμζνθ ποςότθτα των κζντρων υποδοχισ με ζμφαςθ ςτουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και
άλλουσ ευάλωτουσ αιτοφντεσ άςυλο όπωσ μονογονείσ με παιδιά και ευάλωτεσ γυναίκεσ. Ο αιτϊν
ΜΚΟ κα δθμιουργιςει 100 νζεσ κζςεισ ςε κζντρα υποδοχισ, 60 από τισ οποίεσ κα αφοροφν ςε
αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και 40 ςε μονογονείσ με παιδιά. Οι 60 νζεσ κζςεισ για αςυνόδευτουσ
ανιλικουσ κα κατανεμθκοφν ςε όχι περιςςότερα από δυο (2) κζντρα υποδοχισ. Οι αιτιςεισ από
ΜΚΟ που προτείνουν τθ χριςθ εγκαταςτάςεων εκτόσ Αττικισ κα λάβουν πρόςκετουσ βακμοφσ
κατά τθ διαδικαςία επιλογισ.
Διάρκεια προτεινόμενων δράςεων: Αναμζνεται να ζχει ξεκινιςει θ υλοποίθςθ των ζργων μζχρι τον
Ιοφλιο του 2013. Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν βάςει των ζργων
θ
είναι θ 30 Απριλίου 2016.
Ύψοσ χρθματοδότθςθσ: 600.000 Ευρϊ κατ’ ελάχιςτο και 2.023.026 Ευρϊ μζγιςτο. Συνολικό
διακζςιμο ποςό 4.046.052 Ευρϊ. Το ποςοςτό χρθματοδότθςθσ μπορεί να ανζλκει ζωσ και το 90%
του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ του προτεινόμενου προγράμματοσ. Το υπόλοιπο τθσ
ςυγχρθματοδότθςθσ μπορεί να παραςχεκεί με τθ μορφι χρθμάτων ι ειςφοράσ ςε είδοσ υπό τθ
μορφι εκελοντικισ εργαςίασ. Η ςυνειςφορά ςε είδοσ μπορεί να αποτελεί μζχρι και το 50% τθσ
απαιτοφμενθσ ςυγχρθματοδότθςθσ.
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Υποβολι Προτάςεων: Οι Προτάςεισ κακϊσ και τα ςυνοδευτικά ζγγραφα πρζπει να υποβλθκοφν ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά. Οι προτάςεισ μποροφν α) είτε να ςταλοφν με
ςυςτθμζνθ επιςτολι (με βάςθ τθν θμερομθνία κατάκεςθσ ςτο ταχυδρομείο) ςτο Διεκνι Οργανιςμό
Μεταναςτεφςεωσ (ΔΟΜ), Δωδεκανιςου 6, Άνω Καλαμάκι, Άλιμοσ 174.56 ι β) να ςταλοφν με
υπθρεςία ταχυμεταφοράσ (με βάςθ τθν θμερομθνία κατάκεςθσ) ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ. Η
θ
προκεςμία για τθν υποβολι των προτάςεων λιγει τθν 1 Απριλίου 2013, ϊρα 15.00. Επιπρόςκετεσ
πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία υποβολισ, τισ προχποκζςεισ, τον τρόπο πλθρωμισ, τισ επιλζξιμεσ
δαπάνεσ, τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων κακϊσ και ο,τιδιποτε άλλο ςχετικό, αναφζρονται
λεπτομερϊσ ςτθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα
του Προγράμματοσ SOAM (www.eeagrants-iomathens-soam.gr) κακϊσ και των Χρθματοδοτιςεων
του ΕΟΧ (www.eeagrants.org).
Τθλεφωνικζσ πλθροφορίεσ: +30210 9919040 εςωτ. 21 Μάνια Μπαλοφρδου.
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