ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Τι είναι το πρόγραμμα κοινοτικών επιχορηγήσεων;
Το πρόγραμμα κοινοτικών επιχορηγήσεων του Manningham παρέχει χρηματοδότηση για
την στήριξη κοινοτήτων.
Σύμφωνα με τα σχέδια και τις στρατηγικές του Δήμου, παρέχονται επιχορηγήσεις σε
μη κερδοσκοπικούς κοινοτικούς οργανισμούς, αθλητικούς ομίλους και ομάδες για
δραστηριότητες που έχουν άμεσο όφελος για τα άτομα που κατοικούν, εργάζονται ή
παίζουν στο Manningham.
Οι πέντε διαθέσιμες κατηγορίες επιχορηγήσεων είναι: Κοινοτική Συνεργασία, Κοινοτική
Ανάπτυξη, Τέχνες, Φεστιβάλ και Εκδηλώσεις και Μικρές Επιχορηγήσεις.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας;
Για την υποβολή αίτησης για κοινοτική
επιχορήγηση, οι αιτούντες πρέπει:
•

να έχουν συσταθεί ως μη κερδοσκοπική μορφή
σωματείου, όπως μία εταιρεία (ή μέσω αίτησης
μίας εταιρείας εκ μέρους τους), ένα σχολείο ή
μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

•

να βρίσκονται εντός, ή να δραστηριοποιούνται
εντός του Δήμου Manningham

•

να έχουν κατάλληλη ασφάλιση και πολιτικές
υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και
άλλες νομοθετικές προϋποθέσεις σχετικά με την
χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα, π.χ. Έλεγχο
Καταλληλότητας για Εργασία με Παιδιά

•
•

Επιπλέον αυτών των κριτηρίων, αι αιτούντες πρέπει
να προσκομίσουν:
•

αριθμό σύστασης εταιρείας

•

Αριθμο Μητρώου Αυστραλιανής Επιχείρησης
[ΑΒΝ] ή συμπληρωμένο έντυπο Δήλωσης
Προμηθευτή

•

το σχέδιο του έργου (δεν χρειάζεται για αιτήσεις
για Μικρές Επιχορηγήσεις)

•

ένα πλαίσιο αξιολόγησης (δεν χρειάζεται για
αιτήσεις για Μικρές Επιχορηγήσεις)

•

προσφορές τιμών για όλα τα είδη δαπανών άνω
των 1.000$ είναι απαραίτητες

να μην έχουν ανεξόφλητα χρέη προς τον Δήμο
Manningham

εκπρόθεσμες υποβολές αιτήσεων δεν θα
ληφθούν υπόψη

Σημειώστε ότι οι αιτούντες μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για επιχορήγηση σε
περισσότερες από μία κατηγορίες κάθε οικονομικό
έτος. Ωστόσο, πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά
έντυπα αιτήσεων για κάθε κατηγορία και να τα
υποβάλλουν εντός της προθεσμίας.

Τι δεν θα χρηματοδοτηθεί
Οι αιτούντες δεν θα πάρουν χρηματοδότηση για
εξοπλισμό ή δραστηριότητες που:

•

επιδιώκουν χορηγία για συνέδρια ή στήριξη με
την εξόφληση χρεών

•

είναι ασύμβατος/ες με τις προτεραιότητες
του Δήμου ή τους στόχους του Προγράμματος
Κοινοτικών Επιχορηγήσεων

•

βασίζονται αποκλειστικά σε προγράμματα
σπουδών (προσχολικά, πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια)

•

είναι η ευθύνη άλλων κυβερνητικών επιπέδων
(Πολιτειακών, Ομοσπονδιακών)

•

•

χρηματοδοτούνται μέσω άλλων Δημοτικών
προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων

προσφέρουν κοινωνικές εκδρομές και
συναθροίσεις ή παρέχουν κέτερινγκ, εκτός εάν
μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αναπόσπαστο
μέρος της παροχής δραστηριοτήτων

•

είναι δραστηριότητες, έργα, προγράμματα και
εκδηλώσεις που ανήκουν ή λειτουργούν μέσω
του Δήμου

•

έχουν θρησκευτικό ή πολιτικό σκοπό

•

•

είναι υπό την ευθύνη αθλητικών ομίλων

•

περιλαμβάνουν βελτιώσεις εξοπλισμού
κτηριακών εγκαταστάσεων

είναι για πάγιο/μόνιμο εξοπλισμό, συντήρηση
κτηρίων ή βελτιώσεις του εξοπλισμού (όπως
συστημάτα θέρμανσης ή ψύξης, πανιά για
σκιά, φωτοβολταϊκά, δεξαμενές νερού,
περσίδες, κατασκευαστικά έργα ή συντήρηση
εγκαταστάσεων)

•

αντιγράφουν υπάρχουσες υπηρεσίες και
πρότζεκτ

•

•

έχουν ήδη ξεκινήσει ή όπου ο οργανισμός έχει
ήδη δεσμεύσει δαπάνες πριν την ημερομηνία
κοινοποίησης της επιχορήγησης

είναι είδη τα οποία συνήθως είναι μέρη ενός
εύλογου λειτουργικού προϋπολογισμού για τον
οργανισμό, π.χ. μισθοί υπαλλήλων, υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας, διοικητικές δαπάνες.

Κατηγορίες Επιχορήγησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η Επιχορήγηση για Κοινοτική Συνεργασία επιτρέπει καθιερωμένους και έμπειρους μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς να επιτεύξουν πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σχετικά με την κοινοτική και πολιτισμική
ανάπτυξη. Πρέπει να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες του Δήμου και να παρέχουν υπηρεσίες όπου
υπάρχει ξεκάθαρα αποδεδειγμένη ανάγκη.
Οι Επιχορηγήσεις Κοινοτικής Συνεργασίας θα στηρίξουν αιτήσεις που:
•
•
•
•
•

Ενισχύουν κοινοτικές συνδέσεις και την αίσθηση του ανήκειν μέσω πολιτισμικής και κοινωνικής ένταξης
Βελτιώνουν την υγεία και ευημερία της κοινότητας του Manningham.
Παρέχουν προσιτά κοινοτικά προγράμματα από εξειδικευμένες ομάδες ή οργανισμούς ως ανταπόκριση
σε αποδεδειγμένες κοινοτικές ανάγκες ή κενά σε υπηρεσίες
Στηρίζουν μία ασφαλέστερη και ανθεκτικότερη κοινότητα
Προωθούν την συνεργασία μεταξύ του Δήμου, των ομάδων και των οργανισμών προς όφελος της
κοινότητας

Η κατηγορία επιχορήγησης Κοινοτικής Συνεργασίας διατίθεται κάθε 4 χρόνια. Διατίθενται κονδύλια έως και
50.000$ τον χρόνο και συνολικά 200.000$ σε βάθος 4 ετών.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Επιχορήγηση Κοινοτικής Ανάπτυξης επιτρέπει μη κερδοσκοπικές ομάδες και οργανισμούς να επιτεύξουν
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα σχετικά με την κοινοτική ανάπτυξη.
Αυτή η κατηγορία Κοινοτικής Ανάπτυξης επιδιώκει την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ποικιλόμορφης κοινότητας του Manningham και εστιάζει σε:
• άτομα και κοινοτικές ομάδες που βιώνουν κοινωνική απομόνωση ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
• ηλικιωμένους δημότες
• άτομα με αναπηρία
• νέους
• πολιτισμικά και γλωσσικά ποικιλόμορφες (CALD) κοινότητες
• γυναίκες και παιδιά που βιώνουν βία.
Διατίθενται κονδύλια μεταξύ 3.001$ και 20.000$ μία φορά τον χρόνο.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΕΣ
Η Επιχορήγηση για Τέχνες επιτρέπει μη κερδοσκοπικές ομάδες και οργανισμούς να παρέχουν
καλλιτεχνικές, πολιτισμικές δραστηριότητες και δραστηριότητες για την προστασία της κληρονομιάς που
αντανακλούν την ποικιλομορφία της κοινότητας του Manningham.
Η κατηγορία της Επιχορήγησης για Τέχνες στηρίζει αιτήσεις που:
• Συμβάλλουν στην ζωντάνια και βιωσιμότητα του Manningham
• Επιτρέπουν την παροχή καλλιτεχνικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων με βάση την κοινότητα σε όλο
τον Δήμο
• Ενθαρρύνουν συνεργασίες μεταξύ ομάδων, οργανισμών και επιχειρήσεων για την παροχή βελτιωμένων
αποτελεσμάτων
• Ενθαρρύνουν καινοτομία και άριστη πρακτική
Διατίθενται κονδύλια μεταξύ 3.001$ και 20.000$ μία φορά τον χρόνο.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι Επιχορηγήσεις Φεστιβάλ και Εκδηλώσεων επιτρέπουν μη κερδοσκοπικές ομάδες και οργανισμούς να
στηρίζουν φεστιβάλ και εκδηλώσεις με βάση την κοινότητα και τα/οι οποία/ες προσελκύουν επισκέπτες
στο Manningham και ενεργοποιούν κύριες τοποθεσίες.
Η κατηγορία Επιχορηγήσεων Φεστιβάλ και Εκδηλώσεων θα στηρίξει αιτήσεις για φεστιβάλ και εκδηλώσεις
με βάση την κοινότητα τα/οι οποία/ες προσελκύουν επισκέπτες στο Manningham. Οι ομάδες-στόχοι
περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•

Άτομα και κοινοτικές ομάδες που βιώνουν κοινωνική απομόνωση ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
Ηλικιωμένους δημότες
Άτομα με αναπηρία
Νέους
Πολιτισμικά και γλωσσικά ποικιλόμορφες (CALD) κοινότητες
Γυναίκες και παιδιά που βιώνουν βία.

Διατίθενται κονδύλια μεταξύ 3.001$ και 20.000$ μία φορά τον χρόνο.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι Μικρές Επιχορηγήσεις επιτρέπουν μη κερδοσκοπικές ομάδες και οργανισμούς να πραγματοποιούν
εφάπαξ, καινοτομικές δραστηριότητες και αγορές ελαφρού εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων που
στηρίζουν πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κοινότητας.
Αυτή η κατηγορία Μικρών Επιχορηγήσεων επιδιώκει την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που
διευκολύνουν μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη, υγεία και ευημερία, συμμετοχή και ανάπτυξη ικανοτήτων.
Το Πρόγραμμα Μικρών Επιχορηγήσεων προσφέρει δύο άξονες:
•

Κοινοτική Ενίσχυση (έως και 3.000$)

•

Αγορά Εξοπλισμού (έως και 1.500$ ως συνεισφορά του 50 τοις εκατό επί του συνολικού κόστους του
εξοπλισμού)

Το πρόγραμμα Μικρών Επιχορηγήσεων είναι ανοιχτό όλο τον χρόνο και αξιολογείται τρεις φορές τον χρόνο
ή μέχρι να χορηγηθούν όλα τα κονδύλια.

Κύριες ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα
Για τις τελευταίες πληροφορίες για τις ημερομηνίες και τα χρονοδιαγράμματα του Προγράμματος
Κοινοτικών Επιχορηγήσεων, παρακαλούμε επισκεφθείτε
manningham.vic.gov.au/community-grant-program
Ο Δήμος προσφέρει Ενημερωτικές συνεδρίες για τις Επιχορηγήσεις και Εργαστήρια Συγγραφής Αιτήσεων
για Επιχορηγήσεις για την στήριξη των οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για
κοινοτική επιχορήγηση. Για πληροφορίες για τις προσεχείς συνεδρίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε
manningham.vic.gov.au/community-training-program
Στοιχεία επικοινωνίας
manningham.vic.gov.au/community-grant-program
9840 9333
grants@manningham.vic.gov.au

Interpreter service 9840 9355

