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Πανικαριακή Αμερικανική Αδελφότητα
Αίτηση χρηματοδότησης
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο για να συμπληρώσετε την αίτηση
χρηματοδότησης. Μπορεί να γραφτεί είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όνομα
Πρόσωπο επικοινωνίας (εάν
πρόκειται για οργάνωση)
Τύπος οργάνωσης (εφόσον
υπάρχει)
Διεύθυνση
Πόλη / Κράτος / Τ.Κ
Ταχυδρομικός Κώδικας / Χώρα
Τηλέφωνο
Διεύθυνση E-Mail / Διεύθυνση
Ιστοσελίδας
Εγγραφή Μέλους στην
Αδελφότητα / Κεφάλαιο (εάν
υφίσταται)
Προηγούμενη Χρηματοδότηση

Έχετε λάβει χρηματοδότηση για αυτή ή οποιοδήποτε άλλο έργο από την
Πανικαριακή Αδελφότητα ή το Πανικαριακό Ίδρυμα στο παρελθόν;
___Ναι (περιγράψτε παρακάτω) ___Όχι

Κατηγορία Έργου
Κατηγορία Έργου:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Εκπαίδευση
Πολιτισμός/ιστορία/τέχνη/μουσική
Αθλητισμός
Νεολαία- Άλλο
Ανθρωπιστική βοήθεια/Αποκατάσταση καταστροφών
Περιβάλλον
Υποδομές
Κοινότητα - Άλλο
Ιατρική Αρωγή*

Εάν το αίτημά σας πρόκειται για ιατρική αρωγή, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του Πανικαριακού Ιδρύματος Dr.
Stanton P. Tripodis στο sptripodis@gmail.com για να ξεκινήσετε τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης.

Όνομα Έργου
Περιγραφή του Έργου
Παρακαλώ να επισυνάψετε μία περιγραφή του έργου
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Κατευθυντήριες γραμμές για την περιγραφή του έργου:
●
●

Έως 1.000 λέξεις
Πρέπει να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, στα ακόλουθα:
- Υπόβαθρο και ανάγκη για το προτεινόμενο έργο
- Περιγραφή και σχέδιο προς υλοποίηση
- Ιστορία της οργάνωσης/υπόβαθρο και απαιτούμενες ικανότητες για τη διεκπεραίωση του έργου
-Χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση: έναρξη και λήξη του προτεινόμενου έργου
- Προβλεπόμενα αποτελέσματα
- Προβλεπόμενες επιπτώσεις στη διασπορά της Ικαρίας
-Άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης, εάν απαιτείται

Αιτηθέν ποσό
Προσδιορίστε το αιτούμενο ποσό (σε δολάρια ή ευρώ):_____________ και το συνολικό κόστος του έργου:
_____________

Προσδιορίστε τυχόν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης που έχετε ήδη και οποιοδήποτε πλάνο έχετε για να εξασφαλίσετε
επιπλέον χρηματοδότηση:

Εάν οποιαδήποτε παροχή σε είδος (π.χ. εξοπλισμός κλπ.) ζητείται , παρακαλώ προσδιορίστε εδώ:

Λεπτομέρειες χρήσης χρηματοδότησης
Συνοψίστε πώς η προτεινόμενη χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί συμπεριλαμβανομένου και του αιτούμενου. (έως 300
λέξεις)
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Κανονιστικές Απαιτήσεις
Προσδιορίστε τυχόν άδειες κυβερνητικές ή κανονιστικές εγκρίσεις που θα χρειαστούν για το εν λόγω έργο (εάν απαιτείται):

Περίληψη του Έργου
Γράψτε μία σύντομη περίληψη που θα χρησιμοποιηθεί για διαφήμιση, newsletter και πληροφόρηση ιστοσελίδας (έως 250
λέξεις)

Συμφωνία και Υπογραφή
Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, επιβεβαιώνω ότι τα περιστατικά όπως προβλέπονται σε αυτή είναι αληθή και πλήρη.
Κατανοώ ότι εάν επιλεχθώ να λάβω χρηματοδότηση για αυτό το έργο είτε από την Πανικαριακή Αδελφότητα είτε από το
Πανικαριακό Ίδρυμα , θα παρέχω πίστωση που συμπεριλαμβάνει ότι «Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από την
[Πανικαριακή Αδελφότητα/Πανικαριακό n Ίδρυμα] και προσθέστε το λογότυπο σε όλα τα γραπτά, δημοσιευμένα, οπτικά,
γραφικά, κ.α. υλικά). Πρόκειται για μία εφάπαξ επιχορήγηση χωρίς ανανεώσεις ή επεκτάσεις.
Μία τελική έκθεση (έως 1000 λέξεις) πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του
έργου, που να περιλαμβάνει,
Αλλά να μην περιορίζεται, στα ακόλουθα:
- Περιγραφή του τελικού προϊόντος
- Αποτελέσματα του έργου και τυχόν μελλοντικά ή επόμενα βήματα
- Επιρροή στη διασπορά της Ικαρίας και στην ΠανικαριακήΑδελφότητα και στα μέλη της
- Λεπτομερή κατάσταση εξόδων των κονδυλίων που δαπανήθηκαν.
Όνομα (τυπωμένο) και
Υπογραφή
Ημερομηνία

Στείλτε σε email μία υπογεγραμμένη, πλήρη αίτηση και όλα τα συνημμένα στο: [terryplatis@hotmail.com]
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