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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιο άτομο σχετικά με το Πρόγραμμα Κοινοτικών Επιχορηγήσεων  
του Monash σε μια γλώσσα διαφορετική από την αγγλική, παρακαλούμε τηλεφωνήστε σε μια 
από τις γραμμές μας γλωσσικής βοήθειας: 

普通话 9321 5485

Ελληνικά 9321 5482

廣東話 9321 5481

7005 3002

Italiano 9321 5483

7005 3000

Việt Ngữ 9321 5487

9005 3003

9321 5484

Bahasa Indonesia 7005 3001
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ο Δήμος του Monash αναγνωρίζει τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες 
των εδαφών στα οποία συναντιόμαστε, τους Λαούς Wurundjeri 
Woi Wurrung και Bunurong, και αναγνωρίζει τη συνεχή σύνδεσή 
τους με τη γη και τα ύδατα. Εκφράζουμε το σεβασμό μας στους 
Πρεσβύτερους του παρελθόντος, του παρόντος και μελλοντικούς 
και κατ’ επέκταση σε όλους τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες του 
Πορθμού Τόρρες.
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ΓΥΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ MONASH 2023/24

Για μια σειρά χρήσιμων πόρων, προτύπων και άλλων σημαντικών 
πληροφοριών, καθώς και για τους συνδέσμους (links) της του 
διαδικτυακού συστήματος υποβολής αιτήσεων SmartyGrants, 
επισκεφθείτε το:  

 www.monash.vic.gov.au/community-grants 

Είναι σημαντικό να 
μιλήσετε σε ένα μέλος της 
ομάδας επιχορηγήσεων 
σχετικά με την 
προτεινόμενη αίτησή 
σας πριν την υποβάλετε 
διαδικτυακά.

Για επιχορηγήσεις 
Ενδυνάμωσης της 
Κοινότητας, Αίθουσες 
Μόνο, Υπηρεσίες Ειδικών, 
Σπίτια Γειτονιάς, Θετική 
Γήρανση και Ενεργά Έργα 
καλέστε το: 

  9518 3568

Για επιχορηγήσεις 
Καλλιτεχνικών και 
Πολιτιστικών Έργων, 
Κοινοτικές Εκδηλώσεις, 
Πολιτιστικούς Εορτασμούς 
Κοινοτικών Ομάδων και 
Μεγάλα Φεστιβάλ καλέστε 
το: 

  9518 3636
 monash.grants@
monash.vic.gov.au 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
9 π.μ., Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
2 μ.μ., Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Μάιος 2023

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 Ιουλίου 2023 - 30 Ιουνίου 2024

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
1 Ιουλίου 2023 - 12 Αυγούστου 2023



ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
Αυτές οι ημερίδες θα παρέχουν μια ευκαιρία για κάθε ομάδα να συναντηθεί προσωπικά με ένα μέλος της 
ομάδας του Προγράμματος Κοινοτικών Επιχορηγήσεων του Monash για να διασφαλίσει ότι έχετε τις καλύτερες 
πιθανότητες χρηματοδότησης.

Είναι σημαντικό να ελέγξετε την επιλεξιμότητά σας και να προσδιορίσετε ποια κατηγορία είναι η πιο κατάλληλη 
για να υποβάλετε αίτηση. Η ομάδα επιχορηγήσεων μπορεί επίσης να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με το έργο 
και την αίτησή σας.

Δεν είναι απαραίτητο για τους αιτούντες να παρακολουθήσουν ένα από αυτά τα εργαστήρια, αλλά είναι 
σημαντικό να μιλήσουν τουλάχιστον με ένα μέλος της ομάδας επιχορηγήσεων σχετικά με μια προτεινόμενη 
αίτηση.  

Αυτές οι ημερίδες θα διαρκούν αυστηρά μια ώρα ανά ομάδα και οι κρατήσεις είναι απαραίτητες. Κάντε κράτηση 
σε μια από αυτές τις ημερίδες διαδικτυακά στο  www.trybooking.com/CDHWA

Θα πραγματοποιηθούν Εργαστήρια Προϋπολογισμού Επιχορηγήσεων για να δοθεί στους αιτούντες η ευκαιρία 
να μάθουν πώς να καταρτήσουν τον προϋπολογισμό ενός έργου στο πλαίσιο της αίτησής τους στο MCGP. Κάντε 
κράτηση σε ένα από τα εργαστήρια διαδικτυακά στο  

 www.trybooking.com/CDLLQ

Ο Δήμος του Monash θα πραγματοποιήσει δύο Εργαστήρια Αποτελεσματικής Σύνταξης  Eπιχορηγήσεων που θα 
διευκολυνθούν από την Debby Marziarz. Κάντε κράτηση σε μια από αυτές τις ημερίδες διαδικτυακά στο  www.
trybooking.com/CDHTG

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  5

ΤΕΧΝΕΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Όλες οι ημερίδες για 
Τέχνες/Εκδηλώσεις/
Φεστιβάλ θα 
πραγματοποιηθούν στο 
Monash Civic Centre, Glen 
Waverley

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου
10 π.μ.-1 μ.μ.

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 
6 μ.μ.-8 μ.μ.

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου
2 μ.μ.-5 μ.μ.

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου
2 μ.μ.-5 μ.μ.

Παρασκευή 17 
Φεβρουαρίου
10 π.μ.-1 μ.μ.

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου
10 π.μ.-12 μ.μ.
Monash Civic Centre,
Glen Waverley

Οι ημερίδες όλων των 
άλλων κατηγοριών θα 
πραγματοποιηθούν στο 
Monash Civic Centre, Glen 
Waverley

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου
11 π.μ.-2 μ.μ.

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
6 μ.μ.-8 μ.μ.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου
2pm-5pm

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου
2pm-5pm

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου
2pm-5pm

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 
10 π.μ.-1 μ.μ. & 6 μ.μ.-8 μ.μ.

Προϋπολογισμός 
Επιχορήγησης:
Τρίτη 31 Ιανουαρίου
10 π.μ.-11 π.μ. 
Monash Civic Centre, 
Glen Waverley

Σύνταξη Επιχορήγησης:
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου
6 μ.μ.-8 μ.μ.
Zoom  - θα δοθεί σύνδεσμος

Σύνταξη Επιχορήγησης:
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
10 π.μ.-12 μ.μ.
Monash Civic Centre,
Glen Waverley

Προϋπολογισμός 
Επιχορήγησης:
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου
6 μ.μ.-7 μ.μ. 
Zoom  - θα δοθεί σύνδεσμος
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MONASH;
Το Πρόγραμμα Κοινοτικών Επιχορηγήσεων Monash [Monash Community Grants Program (MCGP)] παρέχει 
χρηματοδότηση για την υποστήριξη κοινοτικών ομάδων και οργανώσεων για έργα, δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
για την ενίσχυση και την ωφέλεια της Κοινότητας του Monash.

Γιατί ο Δήμος παρέχει χρηματοδότηση στην κοινότητα;
Ο Δήμος του Monash δεσμεύεται να υποστηρίζει τις κοινοτικές δραστηριότητες, να αναπτύσσει συνεργασίες με 
τοπικές οργανισμοί και να ενδυναμώνει κοινοτικές ομάδες και οργανισμοί. 

Κάθε χρόνο ο Δήμος κάνει μια σημαντική επένδυση στην τοπική κοινότητα, έτσι ώστε οι κάτοικοι να έχουν 
αυξημένες υπηρεσίες, δραστηριότητες και υποστήριξη. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε την κοινότητα να παρέχει 
λύσεις σε ζητήματα, δραστηριότητες και προγράμματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Οι δραστηριότητες 
που χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις ενθαρρύνουν του κατοίκους να συνδεθούν περισσότερο με την τοπική 
του κοινότητα, δημιουργώντας κοινωνικούς δεσμούς, αυξάνοντας τη συμμετοχή και δημιουργώντας μια αίσθηση 
ότι ανήκουν. Συχνά η χρηματοδότηση από κοινοτικές επιχορηγήσεις κατευθύνεται σε αναδυόμενα ζητήματα ή στις 
ανάγκες συγκεκριμένων κοινοτήτων, όταν άλλες υπηρεσίες και προγράμματα δεν μπορούν να βοηθήσουν. 

Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων βοηθά επίσης τις κοινοτικές ομάδες να συνεισφέρουν δημιουργικά στην κοινότητά 
τους υποστηρίζοντας προγράμματα και εορταστικές εκδηλώσεις που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ώστε να 
μοιραστούν τους ακμάζοντες και ποικίλους πολιτισμούς μας..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τις προθέσεις του MCGP, ανατρέξτε στο Πολιτική 
Προγράμματος Επιχορηγήσεων του Monash [Monash Community Grants Program Policy] στο:  

 www.monash.vic.gov.au/Community/Grants-Funding/Community-Grants-Program#policy



Τι μπορεί να επιχορηγηθεί;
O Δήμος του Monash δέχεται αιτήσεις από όλες τις επιλέξιμες οργανισμοί που αναζητούν χρηματοδότηση για να 
υποστηρίξουν έργα ή δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην κοινότητα. Κάθε αίτηση εξετάζεται με βάση τα 
πλεονεκτήματά της, αλλά στοχεύουμε στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που θα έχουν τον μεγαλύτερο 
θετικό αντίκτυπο για τους κατοίκους του Monash. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αιτούντες θα πρέπει να 
ανατρέξουν στις προτεραιότητες που περιγράφονται στα ακόλουθα έγγραφα και να δείξουν πώς οι προτεινόμενες 
δραστηριότητές τους θα ευθυγραμμιστούν με αυτά τα σχέδια:

• Σχέδιο του Δήμου 2021-2025

 www.monash.vic.gov.au/files/assets/public/about-us/council/agendas/2021/26-october/3.1-attachment-3-
council-meeting-26-october-2021.pdf 

• Σχέδιο Υγείας και Ευεξίας Monash 2021-2025

 www.monash.vic.gov.au/files/assets/public/about-us/documents/monash-health-and-wellbeing-
plan-2021-2025.pdf

Οι τοπικές οργανισμοί μπορούν να λάβουν κοινοτικές επιχορηγήσεις σε διάφορες κατηγορίες:

• Ενεργά Έργα

• Καλλιτεχνικά και Πολιτιστικά Έργα

• Κοινοτικές Εκδηλώσεις

• Κοινοτική Ενδυνάμωση

• Πολιτιστικοί Εορτασμοί Κοινοτικών Ομάδων

• Παροχή Αιθουσών Μόνο

• Μεγάλα Φεστιβάλ

• Σπίτια Γειτονιάς

• Θετική Γήρανση

• Υπηρεσίες Ειδικών

Κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό σκοπό, ένα μοναδικό μίγμα διαθέσιμης χρηματοδότησης και ειδικών κριτηρίων 
αξιολόγησης, που πρέπει να εξεταστούν στην αίτηση επιχορήγησης. Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε κατηγορία.

Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης σε πολλές κατηγορίες στον ίδιο γύρο, με την 
προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται για το ίδιο έργο/υπηρεσία. Αυτό περιορίζεται σε μια αίτηση ανά 
κατηγορία. Εάν υποβληθούν πολλές αιτήσεις από την ίδια οργάνωση στην ίδια κατηγορία, θα αξιολογηθεί 
μόνο η πρώτη που υποβλήθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες του προγράμματος, διαβάστε την Πολιτική Του 
Προγράμματος Κοινοτικών Επιχορηγήσεων του Monash [Monash Community Grants Program Policy] στο 
  www.monash.vic.gov.au/Community/Grants-Funding/Community-Grants-Program#policy

ΤΙ ΕΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MONASH;  7
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Ποιοι είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση;
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν την επιλεξιμότητά του 
αιτούντος επιχορήγηση μέσω του MCGP. Ορισμένες από αυτές σχετίζονται με 
την κατηγορία και τον τύπο του έργου για το οποίο ζητάτε επιχορήγηση, 
αλλά υπάρχουν επίσης κάποια βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας που 
πρέπει να πληρούν ΟΛΟΙ οι αιτούντες. 

Το πιο σημαντικό, όλοι οι αιτούντες πρέπει να είναι μια μη κερδοσκοπική 
ενσωματωμένη ένωση / οργάνωση (ή να τελούν υπό την αιγίδα μιας 
μη κερδοσκοπικής ένωσης/οργανισμού) και πρέπει να έχουν έγκυρο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης (κάλυψης τουλάχιστον 
$20.000.000).

Ποιοι δεν δικαιούνται να 
υποβάλουν αίτηση;

• Οργανισμοί μη συγκροτημένες σε νομικό πρόσωπο

• Κερδοσκοπικές επιχειρήσεις

• Άτομα

• Οργανισμοί με ελλιπή τεκμηρίωση MCGP

• Οργανισμοί με χρέη προς το Δήμο

• Οργανισμοί που συνδέονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα

• Κοινοτικές ομάδες με πρόσβαση σε σημαντικά ταμειακά αποθέματα

• Ομάδες που συναντώνται εκτός των ορίων του Δήμου του Monash

• Ομάδες που συναντιούνται σε χώρο που διαθέτει Ηλεκτρονικά Τυχερά 
Παιχνίδια

• Καθυστερημένες υποβολές.

Ποιες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες;
• Πραγματοποιούνται εκτός των ορίων του Δήμου του Monash 

• Πραγματοποιούνται σε χώρο που υπάρχουν Ηλεκτρονικά Τυχερά 
Παιχνίδια

• Εκτός του πεδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, π.χ. στέγαση, εκπαίδευση 

• Εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπών ή επιδίωξη  επηρεασμού των πολιτικών 
πεποιθήσεων ενός ατόμου 

• Εξυπηρέτηση συγκεκριμένων θρησκευτικών σκοπών ή επιδίωξη 
προσηλυτισμού ή  επηρεασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων ενός 
ατόμου (αυτό μπορεί να μην περιλαμβάνει κοινοτικές γιορτές ετήσιων 
ημερολογιακών θρησκευτικών εορτών)

Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν η ομάδα σας έχει υποβάλει προηγουμένως 
δικαιολογητικά επιχορήγησης, όπως απαλλαγές και συμβάσεις επιχορηγήσεων 
μετά την ημερομηνία λήξης, θα εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμοι για 
υποβολή αίτησης, ωστόσο η πλήρης χρηματοδότηση ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμη.

Εάν δεν είστε σίγουροι ότι η ιδέα της δραστηριότητάς σας θα είναι επιλέξιμη, 
μιλήστε με ένα μέλος της ομάδας επιχορηγήσεων. Δείτε τη σελίδα 1 για 
στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με 
το τι είναι Ενσωματωμένος 
Οργανισμός και πώς 
διαφέρει από μια εταιρεία ή 
άλλους τύπους οργανισμού, 
δείτε  τον ιστότοπο 
Consumer Affairs Victoria: 

 www.consumer.
vic.gov.au/clubs-
and-fundraising/
incorporated-
associations/become-
an-incorporated-
association/
what-is-an-incorporated-
association

Η ομάδα επιχορηγήσεων 
έχει συντάξει ένα έγγραφο 
Συχνών Ερωτήσεων το 
οποίο είναι διαθέσιμο 
στο διαδίκτυο για να 
διευκρινίσει σημεία 
επιλεξιμότητας και τις 
διαδικασίες του MCGP που 
μπορεί να βοηθήσουν στον 
προγραμματισμό και την 
υποβολή της αίτησής σας.



Τι δεν μπορεί να επιχορηγηθεί:
• Απασχόληση προσωπικού σε τρέχουσα θέση εργασίας (ή 

σύμβαση που είναι μεγαλύτερη από το χρονικό πλαίσιο της 
χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας)

• Εστίαση (με εξαίρεση τις κατηγορίες Θετική Γήρανση, Κοινοτική 
Ενίσχυση και Τέχνες και Πολιτιστικά Έργα)

• Έρευνα

• Δραστηριότητες που είναι κυρίως εμπορικές

• Δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων, με εξαίρεση τις τοπικές 
λέσχες παροχής υπηρεσιών (βλ. πολιτική για περισσότερες 
λεπτομέρειες)

• Δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τους στόχους του Δήμου

• Συνέδρια και χορηγίες συνεδρίων 

• Πληρωμή χρεών

• Έξοδα ταξιδιών, περιλαμβανομένης της ενοικίασης λεωφορείων, 
δημόσιων συγκοινωνιών 

• Τα έξοδα ενός ατόμου 

• Μεγάλες υποδομές 

• Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό 
αέριο και τέλη 

• Ασφάλιση 

• Δραστηριότητες που αναπαράγουν υπάρχουσες υπηρεσίες ή 
προγράμματα του Monash 

• Δώρα και βραβεία 

• Διοικητικά έξοδα άνω των $100 

• Αλκοόλ 

• Περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμός άνω των $250 

• Ψηφιακός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων tablet, υπολογιστών, 
τηλεφώνων κ.λπ. 

• Αμοιβές Αιγίδας.

Για μια πλήρη λίστα των μη επιλέξιμων ειδών, δείτε την Monash 
Community Grants Policy  στο:  www.monash.vic.gov.au/Community/
Grants-Funding/Community-Grants-Program#policy

Πότε πρέπει να πραγματοποιηθούν 
οι δραστηριότητες; 
Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2023 
και 30ης Ιουνίου 2024.  
 
Η επιχορήγηση δεν μπορεί να δαπανηθεί αναδρομικά.

Πού μπορούν να 
πραγματοποιηθούν οι 
χρηματοδοτούμενες 
δραστηριότητες;

• Σε αίθουσες που 
ανήκουν στο Δήμο και 
σε άλλες κοινοτικές 
εγκαταστάσεις

• • Στα Σπίτια της 
Γειτονιάς

• • Σε ιδιωτικά 
διαχειριζόμενες 
κοινοτικές 
εγκαταστάσεις (εάν 
δεν μπορεί να βρεθεί 
κατάλληλος χώρος του 
Δήμου)

• • Σε πάρκα και γήπεδα

• • Σε άλλους δημόσιους 
υπαίθριους χώρους 
(για βοήθεια 
στον καθορισμό 
της κατάλληλης 
τοποθεσίας, μιλήστε 
με ένα από τα μέλη της 
ομάδας επιχορηγήσεων)

• • Ανεξάρτητα 
από τοποθεσία, η 
εκδήλωση πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός 
των ορίων του Δήμου 
του Monash.

ΤΙ ΕΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MONASH;  9



ΚΥΡΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

1-17 Φεβρουαρίου
Πραγματοποίηση συναντήσεων 
βοήθειας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Πέμπτη 2 Μαρτίου 
Λήξη υποβολής αιτήσεων και 
έναρξη αξιολογήσεων

ΜΑΪΟΣ 2023

Τρίτη 30 Μαΐου
Έγκριση συστάσεων από 
το Δήμο και ενημέρωση 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Σάββατο 1 Ιουλίου
Συμβάσεις Επιχορηγήσεων 
διαθέσιμες στο SmartyGrants

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Απρίλιος 23
Ολοκλήρωση αξιολογήσεων

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Τρίτη 27 Ιουνίου
Έγκριση Προϋπολογισμού του 
Δήμου

10  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MONASH ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 2023/24



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ VENUE HIRE

Ενεργά Έργα Ένα έτος Έως $2.000 Δε διατίθεται

Καλλιτεχνικά και 
Πολιτιστικά Έργα Ένα έτος Έως  $5,000 Έως  $5,000

Κοινοτικές Εκδηλώσεις Ένα έτος Έως  $7,000 Έως  $5,000

Κοινοτική Ενδυνάμωση Ένα έτος Έως  $20,000 Έως  $20,000

Πολιτιστικοί Εορτασμοί Έως τρία έτη Έως $1.500 ανά έτος (συνδυασμός μετρητών και 
ενοικίου αιθούσης)

Παροχή Αιθουσών Μόνο Έως τρία έτη Δε διατίθεται Έως  $15,000 ανά έτος

Μεγάλα Φεστιβάλ Ένα έτος Έως  $20,000 Δε διατίθεται

Σπίτια Γειτονιάς Έως τρία έτη Έως  $10,000 ανά έτος Χωρίς όριο

Θετική Γήρανση Έως τρία έτη Έως  $5,000  ανά έτος 
(βάσει τύπου) Έως  $30,000 ανά έτος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Όλοι οι αιτούντες πρέπει να συζητήσουν τις ιδέες τους για την αίτησή τους με ένα μέλος της ομάδας 
επιχορηγήσεων του Monash πριν ολοκληρώσουν μια αίτηση. Ανατρέξτε στη σελίδα 1 για λεπτομέρειες σχετικά με 
τη διαθέσιμη υποστήριξη.

Οι 10 κατηγορίες του Προγράμματος Κοινοτικών Επιχορηγήσεων του Monash έχουν σχεδιαστεί για να 
υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους έργων, εκδηλώσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Το MCGP περιλαμβάνει κατηγορίες που παρέχουν είτε ετήσιες είτε πολυετείς συμβάσεις. Οι κατηγορίες 
Πολιτιστικοί Εορτασμοί, Αίθουσες Μόνο, Σπίτια γειτονιάς, Θετική Γήρανση και Υπηρεσίες Ειδικών λειτουργούν σε 
τριετή κύκλο που ξεκινά την 1η Ιουλίου 2023.

Κάθε κατηγορία έχει ένα μοναδικό μίγμα διαθέσιμης χρηματοδότησης. Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν μια 
αίτηση ανά κατηγορία.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Υπάρχουν δύο είδη κριτηρίων με τα οποία θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις. 

Γενικά Κριτήρια Προγράμματος (50%)
Υπάρχουν τέσσερα κριτήρια που πρέπει να αντιμετωπιστούν από ΟΛΟΥΣ 
τους αιτούντες, ανεξάρτητα από την κατηγορία χρηματοδότησης, με 
εξαίρεση τις κατηγορίες Αίθουσες Μόνο και Θετικής Γήρανσης.

Αυτά είναι:

• ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  (20%) 
Τι γνωρίζετε για την κοινότητα και τις περιστάσεις που υποδηλώνουν 
ότι αυτό το έργο είναι απαραίτητο; Πώς αυτό το έργο/υπηρεσία θα 
ενδυναμώσει την Κοινότητα του Monash και θα αυξήσει τη συνοχή της;

• ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (10%) 
Είναι μια νέα ιδέα για την κοινότητα του Monash; Εάν όχι, αυτό το 
έργο/υπηρεσία θα βασιστεί στην επιτυχία μιας δραστηριότητας που 
παρείχετο προηγουμένως;

• ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (10%) 
Με ποιον τρόπο το προτεινόμενο έργο/υπηρεσία υποστηρίζει τις 
προτεραιότητες και τα στρατηγικά σχέδια του Δήμου;  

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (10%) 
Πόσο καλά υπολογισμένος και ρεαλιστικός είναι ο προϋπολογισμός για 
το συνολικό έργο; Ο προϋπολογισμός της επιχορήγησης περιλαμβάνει 
μόνο στοιχεία που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Κοινοτικών 
Επιχορηγήσεων του Monash;

Κάθε αίτηση βαθμολογείται με βάση το βαθμό στον οποίο το προτεινόμενο 
έργο/υπηρεσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια. Η βαθμολογία της αίτησης 
αποτελεί μέρος της εισήγησης της επιχορήγησης.

Κριτήρια Ατομικής Κατηγορίας 
Αφού σχεδιάσετε την προτεινόμενη δραστηριότητά σας και εξετάσετε ποια 
κατηγορία θα υποστηρίξει τις ανάγκες χρηματοδότησής της, είναι η στιγμή 
να εξετάσετε και τα ειδικά κριτήρια της κατηγορίας που έχετε επιλέξει. 

Τα κριτήρια κατηγορίας έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν πόσο καλά 
η προτεινόμενη δραστηριότητά σας θα ανταποκριθεί στους στόχους της 
κατηγορίας, για να σας βοηθήσουν να διατυπώσετε τις ιδέες σας και να 
αξιολογήσετε την ικανότητά σας να παράσχετε το προτεινόμενο έργο/
υπηρεσία. Οι οργανισμοί πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους 
πόρους και τη σχετική εμπειρία που απαιτείται  για να υποστηρίξουν την 
παροχή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
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Ενεργά Έργα   

Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες της 
κατηγορίας Active Projects: 

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για επιχορήγηση έως 
και $2.000 

• Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
επιχορήγηση σε είδος 
στο πλαίσιο αυτής της 
κατηγορίας

• Η επιχορήγηση είναι 
μόνο για ένα έτος

Η κατηγορία Ενεργών Έργων [Active Projects] είναι η μόνη κατηγορία που 
παρέχει χρηματοδότηση για αθλητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες 
αναψυχής.. 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θα 
πρέπει να αποσκοπούν:

• Στην υποστήριξη της εισαγωγής καινοτόμων με συμμετοχή 
προγραμμάτων άθλησης και αναψυχής 
Η χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 
νέων ή την επέκταση προγραμμάτων/έργων που προσθέτουν αξία στις 
υπάρχουσες/συνήθεις δραστηριότητες του συλλόγου

• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς     
Τα επιχορηγούμενα έργα θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια ή να 
δημιουργούν ευκαιρίες για όσους δεν συμμετέχουν επί του παρόντος 
στη δραστηριότητα αθλητισμού/αναψυχής

• Δημιουργία μιας βιώσιμης λέσχης 
Η χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αναθεώρηση 
της διακυβέρνησης, των καταστατικών, των μοντέλων διαχείρισης και 
των πρακτικών των συλλόγων, ώστε να εξασφαλιστούν σύγχρονοι, 
προσβάσιμοι και βιώσιμοι σύλλογοι

• Αποκτήστε την ιδιότητα του Αθλητικού Συλλόγου «Active Monash»  
Η επιχορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται από  αθλητικά σωματεία 
για να τα βοηθήσει να επιτύχουν διαπίστευση που θα υποστηρίξει 
τα προγράμματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης του συλλόγου, ώστε 
να ανταποκριθεί στις υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίστηκαν τον 
Απρίλιο του 2022.   

Κριτήρια αξιολόγησης 
κατηγορίας Active Projects:

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ (25%)

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (25%).

Πρέπει να πληρούνται τα Κριτήρια στο Εύρος του Προγράμματος (βλ. 
σελίδα 12) καθώς και τα κριτήρια κατηγορίας.
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Τι μπορεί να επιχορηγείται 
στα Active Projects;

• Νέα προγράμματα που υποστηρίζουν την αύξηση της συμμετοχής στην 
κοινότητα

• Περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων προγραμμάτων που αυξάνουν τη 
συμμετοχή 

• Βοήθεια στους συλλόγους για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
συναντήσεων που βελτιώνουν τη διοίκηση, την νοοτροπία των 
συλλόγων και ενδυναμώνουν τις πολιτικές

• Έργα ή προγράμματα που δείχνουν σαφώς πώς οι σύλλογοι θα 
ανταποκριθούν στο Πλαίσιο Αθλητικών Συλλόγων του «Active Monash» 
(εισάχθηκε  τον Απρίλιο του 2022).

Τι δεν θα ληφθεί υπόψη για την 
επιχορήγηση του Active Projects;
Δείτε στη σελίδα 9 τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τι δεν είναι επιλέξιμο για 
επιχορήγηση σε ολόκληρο το πρόγραμμα. 

Συγκεκριμένα, στα Active Projects δεν θα επιχορηγούνται:

• Βελτιώσεις μεγάλων κατασκευαστικών έργων σε εγκαταστάσεις 
αναψυχής 

• Αντικατάσταση αθλητικού εξοπλισμού/στολών 

• Συγκέντρωση χρημάτων 

• Κέτερινγκ.

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ  15
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Καλλιτεχνικά και Πολιτιστικά Έργα

Πράγματα για τα 
Καλλιτεχνικά και 
Πολιτιστικά Έργα που 
πρέπει να θυμούνται οι 
αιτούντες στην κατηγορία: 

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για χρηματοδότηση έως 
και $5.000 

• Η χρηματοδότηση 
σε είδος (ενοικίαση 
αιθουσών ή 
εγκαταστάσεων εκτός 
των δημοτικών) θα 
περιορίζεται στα $5.000

• Η χρηματοδότηση είναι 
διαθέσιμη για ένα μόνο 
έτος.

Η κατηγορία αυτή παρέχει επιχορήγηση για την υποστήριξη τοπικών 
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων που συμβάλλουν στο να φέρνουν 
τους ανθρώπους κοντά και να γιορτάζουν την πολιτιστική και καλλιτεχνική 
ταυτότητα του Monash.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θα 
πρέπει να αποσκοπούν:

• Στη δημιουργία ευκαιριών για κοινοτική έκφραση   
Τα έργα θα πρέπει να είναι δημιουργικά και να αντιπροσωπεύουν με 
κάποιο τρόπο την κοινότητα του Monash. Έργα που αντιπροσωπεύουν 
όλες τις μορφές τέχνης ενθαρρύνονται να υποβάλουν αιτήσεις, 
περιλαμβανομένων τόσο των εικαστικών όσο και των παραστατικών 
τεχνών

• Στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας, των 
καλλιτεχνών και άλλων τοπικών εταίρων  
Τα έργα θα πρέπει να έχουν ένα στοιχείο άμεσης συμμετοχής των 
κατοίκων του Monash, είτε μέσω δημιουργικών συνεισφορών είτε ως 
συμμετοχή στο κοινό

• Στην αύξηση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και συνοχής  
Τα έργα πρέπει να ενθαρρύνουν τον σεβασμό και την κατανόηση των 
πολιτισμών μέσω των τεχνών.

Κριτήρια αξιολόγησης κατηγορίας 
Καλλιτεχνικά και Πολιτιστικά Έργα:

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (20%) 

• ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ (15%)

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (15%).

Πρέπει να πληρούνται τα Κριτήρια στο Εύρος του Προγράμματος (βλ. 
σελίδα 12) καθώς και τα κριτήρια κατηγορίας.



Τι μπορεί να επιχορηγείται για 
Καλλιτεχνικά και Πολιτιστικά έργα;

• Υλικά για έργα τέχνης 

• Υπηρεσίες έργων με σύμβαση (συμβάσεις κατ’ αποκοπή ή ορισμένου 
χρόνου) 

• Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης (έως $500) 

• Κόστος κέτερινγκ εκθέσεων, εξαιρουμένου του αλκοόλ (έως $500)

• Δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού 

• Ενοίκια αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο 
(επιχορήγηση σε είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης χώρων για εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν στο 
Δήμο, εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση που ανήκει στο Δήμο (πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου του Monash).

Δείτε στη σελίδα 9 τι δεν είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  17
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Κοινοτικές Εκδηλώσεις   

Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες 
της κατηγορίας Κοινοτικές 
Εκδηλώσεις: 

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για χρηματοδότηση έως 
και $7.000 

• Η χρηματοδότηση 
σε είδος (ενοικίαση 
αιθουσών ή 
εγκαταστάσεων εκτός 
των δημοτικών) θα 
περιορίζεται στα $5.000

• Η χρηματοδότηση είναι 
διαθέσιμη για ένα μόνο 
έτος.

Η κατηγορία Κοινοτικές Εκδηλώσεις παρέχει επιχορηγήσεις για εκδηλώσεις 
στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι κάτοικοι του Monash, είτε ως 
οργανωτές του προγράμματος είτε ως μέλη του κοινού. Οι εκδηλώσεις 
μπορούν να πραγματοποιoύνται σε αίθουσες ή σε υπαίθριους χώρους.  

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θα 
πρέπει να αποσκοπούν:

• Σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από την κοινότητα και εορτάζουν 
περιστάσεις σχετικές με την κοινότητα του Monash    
Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται από τοπικές 
οργανισμοί και θα απευθύνονται στους κατοίκους του Monash. Οι 
υποστηριζόμενες εκδηλώσεις θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα του 
Monash και θα αναδεικνύουν τους ανθρώπους που ζουν εδώ

• Σε εορτασμούς της διαφορετικότητας και της ένταξης στην 
κοινότητά μας   
Οι εκδηλώσεις πρέπει να αποτελούν μια θετική ευκαιρία για 
την κοινότητα να εορτάζει τους διαφορετικούς πολιτισμούς που 
εκπροσωπούνται από τους κατοίκους του Monash. Οι εκδηλώσεις θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τον σεβασμό και τη μεγαλύτερη κατανόηση 
του ενός προς τον άλλο

• Στη δημιουργία ευκαιριών προβολής τοπικού καλλιτεχνικού 
περιεχομένου 
Εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τοπικά ταλέντα στο πρόγραμμά 
τους θα έχουν προτεραιότητα για επιχορήγηση

• Στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων μικρής κλίμακας που 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε στην κοινότητα  
Τα άτομα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, είτε 
ως θεατές/ακροατές, είτε πιο ενεργά συνεισφέροντας στο πρόγραμμα, 
σε πάγκους ή περίπτερα, και στις δραστηριότητες που περιλαμβάνει 
η εκδήλωση. Οι εκδηλώσεις πρέπει επίσης να είναι ανοιχτές για να τις 
απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι.

Κριτήρια αξιολόγησης κατηγορίας 
Κοινοτικών Εκδηλώσεων:

• ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ (20%)

• ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗ Σ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η/ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (15%)

• ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (15%).

Πρέπει να πληρούνται τα Κριτήρια στο Εύρος του Προγράμματος (βλ. 
σελίδα 12) καθώς και τα κριτήρια κατηγορίας.
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Τι μπορεί να επιχορηγείται στις 
Κοινοτικές Εκδηλώσεις;

• Αμοιβές παραστάσεων 

• Υπηρεσίες υπηρεσιών διαχείρισης με σύμβαση (συμβάσεις κατ’ 
αποκοπή ή ορισμένου χρόνου) 

• Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης

• Κόστος μίσθωσης εξοπλισμού της εκδήλωσης

• Αγορά εξοπλισμού της εκδήλωσης (έως $250)

• Ενοίκια αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο 
(επιχορήγηση σε είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης χώρων για εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν στο 
Δήμο, εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση που ανήκει στο Δήμο (πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου του Monash).

Βλέπε στη σελίδα 9 τι δεν είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση. 

Δεν προβλέπεται επιχορήγηση κέτερινγκ σε αυτή την κατηγορία.

Οι εκδηλώσεις μόνο για μέλη, εκείνες που δεν είναι ανοιχτές και 
προσβάσιμες σε ολόκληρη την κοινότητα του Monash και οι εκδηλώσεις 
με εισιτήριο ή που αφορούν  συγκέντρωση χρημάτων δεν θα είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Παρακαλούμε σημειώστε: ότι οι πληρωμές σε μετρητά σ’ αυτήν την 
κατηγορία διαφέρουν από τις άλλες κατηγορίες του MCGP, καθώς θα 
πραγματοποιούνται σε δόσεις.

Άδεια Εκδήλωσης
Αν διοργανώνετε μια δημόσια ή ιδιωτική εκδήλωση, που πραγματοποιείται 
σε υπαίθριο δημόσιο χώρο οπουδήποτε στο Monash, θα χρειαστείτε 
έγκριση από το Δήμο.

Για να μάθετε αν για την εκδήλωσή σας απαιτείται άδεια, επισκεφθείτε 
το:  www.monash.vic.gov.au/planning-an-event. AΜια Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος για άδεια εκδήλωσης θα συμπληρωθεί ως μέρος της αίτησής 
σας επιχορήγησης.
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Κοινοτική Ενδυνάμωση

Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες 
της κατηγορίας Κοινοτική 
Ενδυνάμωση: 

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για επιχορήγηση 
σε μετρητά έως και 
$20.000 

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για επιχορήγηση 
έως $20.000 σε είδος 
(ενοικίαση αιθουσών) 

• Η χρηματοδότηση είναι 
διαθέσιμη για ένα μόνο 
έτος σε μετρητά και για 
ενοικίαση αίθουσας σε 
είδος.

Για να ενισχύσετε την αίτησή σας σε αυτήν την κατηγορία, οι αιτήσεις θα 
πρέπει να αποδεικνύουν πώς η προτεινόμενη δραστηριότητα δημιουργεί 
μια ισχυρότερη κοινότητα για να την απολαμβάνουν όλοι. 

Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται σ’ αυτή τη κατηγορία θα πρέπει:

• Να αυξάνουν την κοινωνική ένταξη  
Δημιουργώντας ευκαιρίες για να συνδέονται τα άτομα μεταξύ τους με 
ουσιαστικό τρόπο

• Να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες της κοινότητας  
Με έργα/προγράμματα που υποστηρίζουν την κοινότητα προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή

• Να αυξήσει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ηγετικές ικανότητες 
προκειμένου να οικοδομηθεί το κοινοτικό πνεύμα 
Προσφέροντας τρόπους στους κατοίκους να συμμετέχουν άμεσα σε 
δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τη ζωή τους και τους ενθαρρύνουν 
και να υποστηρίξουν άλλους στην κοινότητά τους να κάνουν το ίδιο. 

Κριτήρια αξιολόγησης κατηγορίας 
Κοινοτικής Ενδυνάμωσης:

• ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (15%)

• ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (10%)

• ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΣΕ ΕΙΔΟΣ) ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ (15%)

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ MONASH ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Η/
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (10%).

Πρέπει να πληρούνται τα Κριτήρια στο Εύρος του Προγράμματος (βλ. 
σελίδα 12) καθώς και τα κριτήρια κατηγορίας. 
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Τι μπορεί να επιχορηγείται στην 
Κοινοτική Ενδυνάμωση:

• Ένας περιστασιακός ή ορισμένου χρόνου συντονιστής ή διοργανωτής

• Κέτερινγκ (έως 15% του προϋπολογισμού του έργου)

• Αγορά πόρων ή εξοπλισμού (έως $250)

• Δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού

• Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης (έως $500)

• Λογαριασμοί Zoom/Webex

• Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο 
Δήμο (επιχορήγηση σε είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στο Δήμο, εάν 
δεν υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση του Δήμου (πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου του Monash).

Βλέπε στη σελίδα 9 τι δεν είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση.
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Πολιτισμικοί Εορτασμοί Κοινοτικών 

Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες για 
Πολιτισμικούς Εορτασμούς: 

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για επιχορήγηση έως 
και $1.500 σε μετρητά 
και/ή σε είδος ή χώρο 
(μίσθωση αίθουσας) 

• Η χρηματοδότηση είναι 
διαθέσιμη για διάστημα 
έως τρία (3) έτη.

Ομάδων
Η κατηγορία Πολιτισμικοί Εορτασμοί παρέχει χρηματοδότηση εφάπαξ 
ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως το Diwali, το Κινεζικό Νέο Έτος, το 
Eid για τις τοπικές κοινοτικές ομάδες του Monash. Οι εκδηλώσεις μπορούν 
να πραγματοποιούνται σε κλειστούς χώρους ή στο ύπαιθρο.  

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θα 
πρέπει να αποσκοπούν:

• Στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης    
Αυτές οι εκδηλώσεις θα βοηθήσουν τις ομάδες να γιορτάσουν τις 
σημαντικές πολιτισμικές τους εκδηλώσεις στις κοινοτικές τους ομάδες

• Σε εορτασμούς της διαφορετικότητας και της ένταξης   
Αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να αποτελούν μια θετική ευκαιρία για 
την κοινότητα να εορτάσει τους διαφορετικούς πολιτισμούς που 
εκπροσωπούνται από τους κατοίκους του Monash.

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Πολιτισμικών Εορτασμών:

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ MONASH ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ (20%)

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (30%).

Πρέπει να πληρούνται τα Κριτήρια στο Εύρος του Προγράμματος (βλ. 
σελίδα 9) καθώς και τα κριτήρια κατηγορίας.

Τι μπορεί να επιχορηγείται στους 
Πολιτισμικούς Εορτασμούς;

• Διακοσμήσεις

• Αμοιβές παραστάσεων 

• Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης

• Κέτερινγκ (έως $500)

• Κόστος μίσθωσης εξοπλισμού της εκδήλωσης

• Αγορά εξοπλισμού της εκδήλωσης (έως $250)

• Ενοίκια αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο 
(επιχορήγηση σε είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης χώρων για εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν στο 
Δήμο, εάν δεν υπάρχει

Βλέπε στη σελίδα 9 τι δεν είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση.
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Αίθουσα Μόνο

Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες για 
Αίθουσα Μόνο

• Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
επιχορήγηση σε 
μετρητά 

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για επιχορήγηση έως 
και $15.000 σε είδος ή 
άλλο χώρο (ενοικίαση 
αίθουσας) 

• Θα εξεταστούν αιτήσεις 
επιχορήγησης έως τις 
30 Ιουνίου 2026.

Αυτή η κατηγορία είναι για ομάδες που ζητούν   μίσθωση αίθουσας ή 
άλλου χώρου μόνο. Ένα απλουστευμένο έντυπο αίτησης, με μειωμένα 
κριτήρια αξιολόγησης, θα είναι διαθέσιμο για κοινοτικές ομάδες και 
οργανισμοί υπηρεσιών που δεν απαιτούν και δεν θα υποβάλουν αίτηση για 
χρηματοδότηση σε μετρητά.
 
Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται σ’ αυτή τη κατηγορία θα πρέπει:

• Να αυξάνουν την κοινωνική ένταξη  
Δημιουργώντας ευκαιρίες για να συνδέονται τα άτομα μεταξύ τους με 
ουσιαστικό τρόπο

• Να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες της κοινότητας  
Με έργα/προγράμματα που υποστηρίζουν την κοινότητα προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή

• Να αυξήσει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ηγετικές ικανότητες 
προκειμένου να οικοδομηθεί το κοινοτικό πνεύμα 
Προσφέροντας τρόπους στους κατοίκους να συμμετέχουν άμεσα σε 
δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τη ζωή τους και τους ενθαρρύνουν 
και να υποστηρίξουν άλλους στην κοινότητά τους να κάνουν το ίδιο.

Κριτήρια αξιολόγησης για Αίθουσα Μόνο:
• ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

(40%)

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MONASH (40%)

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ MONASH ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Η/
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (20%).

Τα Κριτήρια του Προγράμματος δεν είναι απαραίτητο να πληρούνται σ’ 
αυτή την κατηγορία.

Τι μπορεί να επιχορηγείται 
στο Αίθουσα Μόνο;

• Ενοίκια αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο 
(επιχορήγηση σε είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης χώρων για εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν στο 
Δήμο, εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση που ανήκει στο Δήμο (πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου του Monash).
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Μεγάλα Φεστιβάλ   

Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες για 
Μεγάλα Φεστιβάλ

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για επιχορήγηση έως 
και $20.000 σε μετρητά 

• Η χρηματοδότηση 
σε είδος δεν είναι 
διαθέσιμη γι’ αυτή την 
κατηγορία 

• Διατίθεται 
χρηματοδότηση μόνο 
για ένα έτος 

• Οι αιτούντες της κύριας 
κατηγορίας Μεγάλα 
Φεστιβάλ πρέπει να 
διαχειρίζονται από 
επαγγελματίες και να 
καθοδηγούνται από 
μια τοπική επιτροπή/
συμβουλευτική ομάδα.

Οι επιχορηγήσεις μεγάλων φεστιβάλ προορίζονται για αιτούντες που 
σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις σε 
υπαίθριους χώρους, για να εορτάσουν ένα πολιτισμικό ή κοινοτικό γεγονός. 
Τα μεγάλα φεστιβάλ απευθύνονται και προσελκύουν ολόκληρη την 
κοινότητα, αλλά και άτομα που ζουν εκτός του Monash.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θα 
πρέπει να αποσκοπούν:

• Σε εορτασμούς της διαφορετικότητας και της ένταξης     
Τα φεστιβάλ πρέπει να αντιπροσωπεύουν το πολυπολιτισμικό Monash 
και να ενθαρρύνουν τον σεβασμό και τη συμμετοχή όλων των κατοίκων

• Στην παροχή υψηλών επιπέδων συμμετοχής, τόσο μέσω της 
παρουσίας του κοινού όσο και του περιεχομένου τους   
Τα φεστιβάλ που επιχορηγούνται σ’ αυτή τη κατηγορία θα προσφέρουν 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο του 
προγράμματός τους, προσελκύοντας έτσι υψηλό αριθμό ατόμων, απ’ 
όλο το δημογραφικό εύρος

• Στη δημιουργία υπερηφάνειας στην κοινότητα και συμβολής στην 
αίσθηση του τόπου του Monash 
Τα μεγάλα φεστιβάλ θα είναι υψηλού επιπέδου και θα τοποθετήσουν 
το Monash ως ένα εξαιρετικό μέρος για να ζει κανείς και να παίζει.

Κριτήρια αξιολόγηση κατηγορίας 
Μεγάλων Φεστιβάλ

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (15%)

• ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (15%)

• ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΣΕ ΕΙΔΟΣ) ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (10%)

• ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (10%).

Πρέπει να πληρούνται τα Κριτήρια στο Εύρος του Προγράμματος (βλ. 
σελίδα 12) καθώς και τα κριτήρια κατηγορίας.
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Τι μπορεί να επιχορηγείται 
στα Μεγάλα Φεστιβάλ;

• Αμοιβές παραστάσεων 

• Υπηρεσίες διαχείρισης με σύμβαση (συμβάσεις κατ’ αποκοπή ή 
ορισμένου χρόνου) 

• Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης

• Κόστος μίσθωσης εξοπλισμού της εκδήλωσης

• Αγορά εξοπλισμού της εκδήλωσης (έως $250)

• Ενοίκια αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο 
(επιχορήγηση σε είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης χώρων για εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν στο 
Δήμο, εάν δεν υπάρχει

• διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση που ανήκει στο Δήμο (πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου του Monash).

Δείτε στη σελίδα 6 τι δεν είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση. 

Δεν προβλέπεται επιχορήγηση κέτερινγκ σε αυτή την κατηγορία.

Οι εκδηλώσεις μόνο για μέλη, εκείνες που δεν είναι ανοιχτές και 
προσβάσιμες σε ολόκληρη την κοινότητα του Monash και οι εκδηλώσεις 
με εισιτήριο ή που αφορούν  συγκέντρωση χρημάτων, δεν θα είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Παρακαλούμε σημειώστε: ότι οι πληρωμές σε μετρητά σ’ αυτήν την 
κατηγορία διαφέρουν από τις άλλες κατηγορίες του MCGP, καθώς θα 
πραγματοποιούνται σε δόσεις.

Άδεια Εκδήλωσης
Αν διοργανώνετε μια δημόσια ή ιδιωτική εκδήλωση, που πραγματοποιείται 
σε υπαίθριο δημόσιο χώρο οπουδήποτε στο Monash, θα χρειαστείτε 
έγκριση από το Δήμο.

Για να μάθετε αν για την εκδήλωσή σας απαιτείται άδεια, επισκεφθείτε 
το:  www.monash.vic.gov.au/planning-an-event. Μια Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος για Άδεια Εκδήλωσης θα συμπληρωθεί ως μέρος της 
αίτησής σας επιχορήγησης. 
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Σπίτια Γειτονιάς

Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες για 
τα Σπίτια Γειτονιάς 

• Οι αιτούντες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση 
για επιχορήγηση έως 
και $10.000 μετρητά 
ετησίως 

• Δεν υπάρχει ανώτατο 
όριο για αιτήσεις σε 
είδος ή άλλου χώρου 
(ενοικίαση αιθουσών ή 
εγκαταστάσεων) 

• Θα εξεταστούν 
αιτήματα επιχορήγησης 
έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τα Σπίτια Γειτονιάς που βρίσκονται εντός του Monash είναι ο μόνος τύπος 
οργανισμού που είναι επιλέξιμος για επιχορήγηση σ’ αυτή την κατηγορία. 
Οι επιχορηγήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης της κοινότητας, τη δημιουργία κοινωνικής 
συνοχής και την παροχή ευκαιριών για τους κατοίκους να αναπτύξουν  
δεξιότητες, γνώσεις και δίκτυα μέσω του Σπιτιού Γειτονιάς. 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θα 
πρέπει να αποσκοπούν:

•  Στην πρόσθεση αξίας στις υπηρεσίες και τα προγράμματα που 
παρέχονται στα Σπίτια Γειτονιάς   
Η χρηματοδότηση δεν προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες ή 
δαπάνες συντονισμού των Σπιτιών Γειτονιάς. Τα χρηματοδοτούμενα 
έργα/δραστηριότητες θα πρέπει να επικεντρώνονται στη δημιουργία 
μιας ισχυρής και συνεκτικής κοινότητας μέσω κοινοτικών 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων

• Στην ανάπτυξη της ικανότητας και της ενδυνάμωσης της κοινότητας    
Τα έργα/δραστηριότητες θα πρέπει να ενδυναμώνουν την κοινότητα 
καλώντας τα άτομα να συμμετάσχουν, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές 
τους και διευκολύνοντας νέες διασυνδέσεις μέσα στην κοινότητα.

Κριτήρια αξιολόγησης κατηγορίας 
Σπιτιών Γειτονιάς

• ΠΑΡΟΧΗ ΣΑΦΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (15%)

• ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (15%)

• ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (10%)

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ MONASH ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Η/
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (10%).

Πρέπει να πληρούνται τα Κριτήρια στο Εύρος του Προγράμματος (βλ. 
σελίδα 12) καθώς και τα κριτήρια κατηγορίας. 
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Τι μπορεί να επιχορηγείται 
στα Σπίτια Γειτονιάς;

• Ένας περιστασιακός ή ορισμένου χρόνου συντονιστής έργου, αλλά όχι 
για συνεχή εργασιακή απασχόληση προσωπικού

• Δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού

• Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης (έως $500)

• Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο 
Δήμο (επιχορήγηση σε είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης χώρων που δεν ανήκουν στο Δήμο, εάν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση του Δήμου (πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου του Monash).

Δείτε στη σελίδα 9 τι δεν είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση. 

Δεν προβλέπεται επιχορήγηση κέτερινγκ σε αυτή την κατηγορία.
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Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες για 
τη Θετική Γήρανση:

• Η επιχορήγηση σε 
μετρητά περιορίζεται 
στα $5.000 ετησίως

• • Η επιχορήγηση σε 
είδος ενοικίασης 
αίθουσας θα 
περιορίζεται στα 
$30.000 ετησίως

• • Αιτήσεις επιχορήγησης 
έως τις 30 Ιουνίου 2026 
θα εξεταστούν

• • Τα Probus Clubs είναι 
επιλέξιμα μόνο για 
επιχορήγηση σε είδος 
(ενοικίαση αίθουσας 
και/ή εκτυπώσεις).

Θετική Γήρανση  
Αυτή η κατηγορία απευθύνεται ειδικά σε Ηλικιωμένους και Probus 
Clubs, για να υποστηρίζει τις τακτικές ημερίδες και δραστηριότητές 
τους (περιλαμβανομένων των συνεστιάσεων) και να διασφαλίσει ότι οι 
ηλικιωμένοι κάτοικοι του Monash έχουν κάθε ευκαιρία να συνδεθούν, να 
κοινωνικοποιηθούν και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινότητά τους.

Οι επιχορηγήσεις στην κατηγορία Θετική Γήρανση υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τύπους που βασίζονται στον αριθμό των ενεργά 
συμμετεχόντων μελών που είναι κάτοικοι του Monash (Τακτικοί 
Συμμετέχοντες του Monash). 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ είναι διαθέσιμη για λειτουργικά έξοδα 
και για επιδοτήσεις γευμάτων (όπου οι ομάδες παρέχουν ένα κύριο γεύμα 
κατά τις τακτικές ημερίδες τους).

• Τύπος Λειτουργικής Επιχορήγησης = $10 x Τακτικούς Συμμετέχοντες 
του Monash [Regular Monash Participant (RMP)] 

• Τύπος Επιχορήγησης Επιδότησης Γευμάτων = $1 x RMP x γεύματα που 
σερβίρονται ανά έτος.

Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ είναι διαθέσιμη για 
την κάλυψη του κόστους χρήσης μιας εγκατάστασης που ανήκει στο Δήμο. 
Μπορεί επίσης να ζητηθεί επιχορήγηση για την κάλυψη του κόστους 
μίσθωσης εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στο Δήμο, όταν ο Δήμος δε 
διαθέτει κατάλληλο χώρο (εάν είναι επιτυχής η αίτηση, ο Δήμος θα το 
πληρώσει εξ ονόματός σας).

• Επιχορήγηση σε είδος αξίας έως $30.000 θα είναι διαθέσιμη σε κάθε 
ομάδα.

• Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους μια 
προσωρινή κράτηση στο Monash Halls (για εγκαταστάσεις του 
Δήμου) ή μια προσφορά για ενοικίαση χώρου (για μη δημοτικές 
εγκαταστάσεις). 

Παρακαλούμε σημειώστε: για να είναι επιλέξιμοι σε αυτή την κατηγορία 
οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ να είναι ομάδα/σύλλογος ηλικιωμένων. Η ομάδα 
ΠΡΕΠΕΙ να έχει τουλάχιστον το 75% των μελών άνω των 60 ετών και 
τουλάχιστον 20 Τακτικούς Συμμετέχοντες του Monash (RMP).

Εάν η ομάδα σας έχει λιγότερα από 20 RMP, επικοινωνήστε με την ομάδα 
επιχορηγήσεων πριν από την υποβολή.



Τι μπορεί να επιχορηγείται 
στη Θετική Γήρανση;

• Επιχορήγηση γευμάτων για ομάδες που σερβίρουν ένα τακτικό, ουσιαστικό 
γεύμα στα μέλη κατά τις ημερίδες τους

• Δραστηριότητες για τα μέλη - όπως τράπουλες, επιτραπέζια παιχνίδια, πινγκ 
πονγκ και μπάλες κ.λπ.

• Συμβάσεις για υπηρεσίες (περιστασιακές ή ορισμένου χρόνου), όπως 
γυμναστές, ομιλητές και άλλοι διοργανωτές προγραμμάτων

• Δαπάνες μίσθωσης εξοπλισμού (όχι μεταφοράς)

• Υλικά τέχνης

• Ενοίκια αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο (επιχορήγηση σε 
είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης χώρων για εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν στο Δήμο, εάν 
δεν υπάρχει 
διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση που ανήκει στο Δήμο (πρέπει να βρίσκεται 
εντός των ορίων του δήμου του Monash).

• Εκπαίδευση των μελών - όπως χειρισμός τροφίμων, δεξιότητες υπολογιστών, 
διαχείριση επιτροπών κ.λπ.

Δείτε στη σελίδα 9 τι δεν είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση. 
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Υπηρεσίες Ειδικών 

Πράγματα που πρέπει να 
θυμούνται οι αιτούντες 
της κατηγορίας Υπηρεσίες 
Ειδικών: 

• Δεν υπάρχει ανώτατο 
όριο επιχορήγησης 
σε μετρητά ή σε 
είδος ή άλλο χώρο 
(ενοικίαση αίθουσας ή 
εγκατάστασης) 

• Αιτήσεις επιχορήγησης 
έως τις 30 Ιουνίου 2023 
θα εξεταστούν

• Οι αιτούντες πρέπει 
να αποδείξουν τη 
δική τους οικονομική 
συνεισφορά στην 
παροχή της  υπηρεσίας, 
καθώς και αποδεικτικά 
άλλων σχετικών 
επιχορηγούμενων 
συνεργατών.

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας, ο Δήμος αναζητά αιτήσεις από Μη 
Κυβερνητικές Οργανισμοί που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ή 
κοινοτικά προγράμματα που καλύπτουν ένα κενό ή προσθέτουν αξία στις 
υπάρχουσες υπηρεσίες που διατίθενται στο Monash..

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θα 
πρέπει να αποσκοπούν:

• Στην υποστήριξη καθιερωμένων οργανώσεων παροχής υπηρεσιών 
Μπορεί να ζητηθεί επιχορήγηση για την υποστήριξη νέων υπηρεσιών/
προγραμμάτων ή για την επέκταση υπαρχουσών υπηρεσιών, αλλά 
πρέπει να παρέχεται από μια καθιερωμένη οργάνωση που διαθέτει 
τους απαραίτητους πόρους και την εμπειρία για να το πράξει

• Στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας  των κατοίκων του Monash 
μέσω της απευθείας παροχής υπηρεσιών  
Το επίκεντρο της υπηρεσίας/προγράμματος θα πρέπει να είναι η 
βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των μελών της κοινότητας. Δεν 
πρέπει απαραίτητα να είναι μια υπηρεσία πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης. Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
υποστήριξη κοινοτικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη των ατόμων 
να ζήσουν υγιείς, ευτυχισμένες και πλήρεις ζωές

• Στην υποστήριξη των κατοίκων ώστε να συμμετέχουν πλήρως στη 
ζωή της κοινότητας 
Οι άνθρωποι που συνδέονται και ασχολούνται με την κοινότητά τους 
έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι υπηρεσίες που επιχορηγούνται 
σ’  αυτή την κατηγορία θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα άτομα να έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή στην κοινότητά τους

• Στη συμπλήρωση άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο Δήμο 
του Monash  
Οι προτεινόμενες υπηρεσίες/προγράμματα δεν πρέπει να 
επικαλύπτουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο 
Monash (είτε παρέχονται από το Δήμο είτε από άλλους τοπικούς 
οργανισμούς).

Κριτήρια αξιολόγησης κατηγορίας 
Υπηρεσίες Ειδικών

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ MONASH ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (10%)

• ΕΠIΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ Η/ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΟΣ) ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (10%)

• ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (15%)

• ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ Η 
ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ MONASH (15%).

Πρέπει να πληρούνται τα Κριτήρια στο Εύρος του Προγράμματος (βλ. 
σελίδα 12) καθώς και τα κριτήρια κατηγορίας.
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Τι μπορεί ναι επιχορηγηθεί 
στις Υπηρεσίες Ειδικών;

• Ένας περιστασιακός ή ορισμένου χρόνου συντονιστής έργου, αλλά όχι 
για συνεχή εργασιακή απασχόληση προσωπικού

• Δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού

• Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης (έως $500)

• Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών για εγκαταστάσεις που ανήκουν στο 
Δήμο (επιχορήγηση σε είδος)

• Δαπάνες ενοικίασης χώρων που δεν ανήκουν στο Δήμο, εάν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση του Δήμου (πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου του Monash).

Δείτε στη σελίδα 9 τι δεν είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση. 

Δεν προβλέπεται επιχορήγηση κέτερινγκ σε αυτή την κατηγορία.

Παρακαλούμε σημειώστε: οι απαιτήσεις αναφοράς και οι πληρωμές σε 
μετρητά σε αυτήν την κατηγορία διαφέρουν από τις άλλες κατηγορίες του 
MCGP. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τέσσερις δόσεις 
κατά τη διάρκεια του έτους με την παραλαβή τριμηνιαίας έκθεσης και 
τιμολογίου από τον οργανισμό.



ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν διαδικτυακά μέσω του 
SmartyGrants, χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα αίτησης για την 
κατηγορία επιχορήγησης για την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση.

Οι αιτήσεις για τον γύρο 2023/24 θα είναι ανοικτές μεταξύ: 

9 π.μ., Παρασκευή 27 Ιανουαρίου – 2 μ.μ., Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα θεωρούνται μη επιλέξιμες και δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 

Η ακόλουθη σελίδα στον ιστότοπο του Δήμου θα σας οδηγήσει στο 
SmartyGrants, όπου θα βρείτε όλες τις φόρμες αιτήσεων στις διάφορες 
κατηγορίες:  www.monash.vic.gov.au/community-grants

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα σας επιτρέψει να 
αποθηκεύσετε, να επεξεργαστείτε και να εκτυπώσετε αιτήσεις προτού 
επιλέξετε να τις υποβάλετε. Υποστηρικτικό υλικό μπορεί επίσης να 
επισυναφθεί στη διαδικτυακή σας αίτηση.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

Ο γύρος 2023/24 του 
MCGP θα παράσχει 
χρηματοδότηση για 
δραστηριότητες που θα 
πραγματοποιηθούν από 
την 1η Ιουλίου 2023 έως τις 
30 Ιουνίου 2024

32  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MONASH ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 2023/24



ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  33

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ 
Πριν υποβάλετε την αίτηση σας για επιχορήγηση, είναι χρήσιμο να 
σχεδιάσετε το προτεινόμενο έργο/υπηρεσία σας, διασφαλίζοντα ότι:

		 Η οργάνωσή σας είναι επιλέξιμη για 
χρηματοδότηση μέσω του MCGP

		 Το έργο/υπηρεσία σας και όλα τα στοιχεία του είναι επιλέξιμα

		 Δεν έχετε ανεξόφλητα χρέη ή απολογισμούς προς στο 
Δήμο από προηγούμενες αιτήσεις επιχορηγήσεων

		 Μιλήσατε με ένα μέλος της ομάδας επιχορηγήσεων ή/και 
παρακολουθήστε ένα Εργαστήριο Πληροφοριών και Βοήθειας 
Αιτούντων (βλ. σελίδα 2 Διαθέσιμη Υποστήριξη για Αιτούντες)

		 Έχετε εξετάσει τα κριτήρια αξιολόγησης κατηγορίας και 
είστε σε θέση να ανταποκριθείτε άμεσα σε όλα αυτά

		 Έχετε εντοπίσει την ανάγκη για το έργο/υπηρεσία και 
είστε σε θέση να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία

		 Έχετε προσδιορίσει τους στόχους του έργου/ υπηρεσίας σας και 
είστε σε θέση να αποδείξετε πώς θα μετρήσετε την επιτυχία του

		 Έχετε ένα βιώσιμο σχέδιο έργου/εκδήλωσης 
που καθορίζει τον προγραμματισμό σας

		 Έχετε κάνει μια προσωρινή κράτηση και λάβατε μια προσφορά/
εκτίμηση από το Monash Halls για τον προτεινόμενο χώρο 
σας (εάν υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση σε είδος)

		 Εξετάσατε προσεκτικά τον προϋπολογισμό σας, 
διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία σας είναι αξιόπιστα, είστε 
σε θέση να αποδείξετε ότι τα χρήματα επαρκούν

		 Έχετε διαβουλευθεί με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς σχετικά με το έργο/ υπηρεσία σας και μπορείτε 
να αποδείξετε την υποστήριξη τους για το έργο/
την υπηρεσία σας, π.χ. επιστολές υποστήριξης

		 Έχετε εξετάσει κατά πόσον το έργο/η υπηρεσία 
σας θα βελτιωνόταν εάν συνεργαζόσασταν με 
άλλους οργανισμούς για την υλοποίησή του

		 Έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η ομάδα επιχορηγήσεων 
έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο 
συχνών ερωτήσεων 
που είναι διαθέσιμο 
στο διαδίκτυο για να 
διευκρινίσει τα σημεία 
επιλεξιμότητας και τις 
διαδικασίες του MCGP που 
μπορεί να βοηθήσουν στον 
σχεδιασμό και την υποβολή 
της αίτησής σας.



Πρέπει να επισυνάψετε τα ακόλουθα έγγραφα στην αίτησή σας:

		 Αριθμό ACN ή ABN

		 Τελευταίες Οικονομικές Καταστάσεις (Κατάσταση Εισοδήματος, 
Ισολογισμό και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) ή Έκθεση Ταμία

		 CΑντίγραφα σχετικών πιστοποιήσεων ή/και εγγράφων νομικής 
συμμόρφωσης, σχετικά με την προτεινόμενη δραστηριότητά σας 
(π.χ. Child Safe Standards, Working With Children Checks, κ.λπ.)

		 Μία προσφορά / εκτίμηση από το Monash Halls εάν αναζητάτε 
αίθουσα σε είδος ή μια προσφορά σε επιστολόχαρτο από 
τον χώρο εκτός του Δήμου εάν ζητάτε επιχορήγηση για 
την κάλυψη της μίσθωσης χώρου εκτός του Δήμου

		 Ένα προσχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων (για αιτούντες 
Κοινοτικές Εκδηλώσεις και Μεγάλα Φεστιβάλ)

		 Ένα προσχέδιο Σχεδίου Έργου (για αιτούντες 
Καλλιτεχνικά και Πολιτιστικά Έργα)

		 Ένα προσχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Εκδηλώσεων, 
περιλαμβανομένων σχεδίων τοποθεσίας (για τους αιτούντες 
Κοινοτικές Εκδηλώσεις και Μεγάλα Φεστιβάλ)

		 Ένα προσχέδιο Προγράμματος Εργασίας (για τους 
αιτούντες Υπηρεσίες Ειδικών και Σπιτιών Γειτονιάς).

ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
27 Ιανουαρίου - 2 Μαρτίου 2023

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Φεβρουάριος 2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μάρτιος-Απρίλιος 2023

ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
Μάιος 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ιούνιος 2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ιούνιος 2023

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ιούλιος 2023

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΑΣ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
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MONASH CIVIC CENTRE
   293 Springvale Rd,  

Glen Waverley

 8.30 π.μ.-5 μ.μ. (Δευτέρα-Παρασκευή)

OAKLEIGH SERVICE CENTRE
   3 Atherton Rd,  

Oakleigh

 88.30 π.μ.-5 μ.μ. (Δευτέρα-Παρασκευή)

  9518 3555

 National Relay Service  
(για άτομα με προβλήματα ακοής ή 
ομιλίας) 
1800 555 660

  www.monash.vic.gov.au

 mail@monash.vic.gov.au


