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WWF CALL FOR GRANTS 
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WWF ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

1.  WWF CALL FOR GRANTS – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Το WWF CALL FOR GRANTS είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός με τον οποίο 
επιδιώκεται να επιταχυνθεί η χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)1 για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής 
κλίμακας στη Μεσόγειο. 

Το WWF CALL FOR GRANTS επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των αιτημάτων 
χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο ΕΤΘΑ παρέχοντας στους αλιείς μικρής 
κλίμακας: 

● αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ), 
το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση στο αίτημα 
χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ ως προς τα κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εθνικές 
αρχές του ΕΤΘΑ, 

ΚΑΙ 

● τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. 

Οι επιλέξιμοι αλιείς μικρής κλίμακας από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, 
την Κροατία και την Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν αρχικό κεφάλαιο και 
τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, 
καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργου σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια 
της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιχορήγησης. 
  
 
2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ WWF CALL FOR GRANTS  

Το WWF CALL FOR GRANTS επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: 

• Παροχή της απαραίτητης συγχρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης στους 
αλιείς μικρής κλίμακας της Μεσογείου, ώστε να υποβάλουν αίτηση στο ΕΤΘΑ, για 
να υλοποιήσουν δράσεις για μια πιο βιώσιμη αλιεία. 

• Βελτίωση της ικανότητας των αλιέων μικρής κλίμακας για την υποβολή αίτησης 
στο ΕΤΘΑ. 

• Αύξηση του ενδιαφέροντος των αλιέων μικρής κλίμακας για το ΕΤΘΑ και 
προαγωγή της χρήσης της διαθέσιμης χρηματοδότησης για ταχεία μετάβαση σε 
μια πιο βιώσιμη αλιεία. 

                                            
1 Ενωσιακή προτεραιότητα 1 του ΕΤΘΑ «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους 
πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας». 
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• Επιτάχυνση της υλοποίησης του Περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αλιεία 
μικρής κλίμακας (ΠΣΔ-ΑΜΚ) της Γενικής Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). 
 
 

3. ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

Για την υποβολή αίτησης στο WWF CALL FOR GRANTS, οι αλιείς μικρής κλίμακας πρέπει 
να υποβάλουν προτάσεις έργου στο WWF σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και σε 
συμμόρφωση με αυτά.  

Οι προτάσεις έργου πρέπει να περιλαμβάνουν: 

- περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν για τη βιώσιμη αλιεία· 

- το είδος του μέτρου του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ για το οποίο 
θέλετε να υποβάλετε αίτηση (Ειδικοί στόχοι ΕΤΘΑ, μέτρα ΕΤΘΑ)· 

- το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται ως συγχρηματοδότηση για τη 
σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. 

Το WWF θα επιλέξει τις καλύτερες προτάσεις που θα ληφθούν και θα παρέχει σε 
επιλεγμένους αλιείς μικρής κλίμακας (δικαιούχους): 

● αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ), 
το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση στο αίτημα 
χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, 

ΚΑΙ 

● τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία του αιτήματος χρηματοδότησης από το 
ΕΤΘΑ. Ο βοηθός τεχνικής υποστήριξης θα ελέγχει την επιλεξιμότητα του δικαιούχου 
από το ΕΤΘΑ, θα υποστηρίζει τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το 
ΕΤΘΑ, θα παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες του ΕΤΘΑ και θα καθοδηγεί την 
υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ στην αρμόδια εθνική 
αρχή. 

 
Το WWF θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στους δικαιούχους αφού επιλεγούν.  
Οι δικαιούχοι, με τη συνδρομή των βοηθών τεχνικής υποστήριξης, θα συντάσσουν και 
θα υποβάλουν αιτήματα στο ΕΤΘΑ για επιχορηγήσεις που διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές 
του ΕΤΘΑ. Το WWF θα καταβάλει επιχορηγήσεις (που θα χρησιμοποιηθούν ως 
συγχρηματοδότηση), όταν οι εθνικές αρχές του ΕΤΘΑ εγκρίνουν τα υποβληθέντα 
αιτήματα χρηματοδότησηςαπό το ΕΤΘΑ. Το WWF διατηρεί το δικαίωμα να 
χρηματοδοτήσει πιθανές δράσεις μέσω του CALL FOR GRANTS, ακόμα και αν οι 
υποβληθείσες προτάσεις προς το ΕΤΘΑ απορριφθούν, με ορισμένες προϋποθέσεις 
σχετικά με τους λόγους απόρριψης. Οι εν λόγω δράσεις θα είναι ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που ευθυγραμμίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, θα 
αναπτυχθούν με τη συνδρομή βοηθών τεχνικής υποστήριξης και θα εγκριθούν από το 
WWF.  
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση χορήγησης της επιχορήγησης αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη του WWF και είναι αδιαμφισβήτητη. 
 
 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
4.1 Επιλέξιμες χώρες 
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Οι επιλέξιμοι αιτούντες για το WWF CALL FOR GRANTS είναι αλιείς μικρής κλίμακας από 
την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία και την Ελλάδα. Οι προτάσεις έργου που 
προέρχονται από οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες θα λαμβάνονται υπόψη χωρίς 
προτίμηση ή ποσόστωση έργων για μια συγκεκριμένη χώρα. 
 
4.2 Επιλέξιμοι φορείς 
Οι αιτούντες πρέπει να είναι αλιείς μικρής κλίμακας (μεμονωμένοι αλιείς, συνεταιρισμοί, 
…) που δραστηριοποιούνται στην αλιεία με σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 
μέτρων και δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας. Οι αιτούντες πρέπει να είναι 
ενεργοί αλιείς και να έχουν αναγνωρισμένο νομικό καθεστώς που τους επιτρέπει να 
λαμβάνουν επιχορήγηση. 
 
4.3 Μη επιλέξιμοι φορείς 
Οι μη επιλέξιμοι φορείς για το WWF CALL FOR GRANTS είναι αλιείς μεγάλης κλίμακας (π.χ. 
μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη), και μεταξύ των αλιέων μικρής κλίμακας, 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι φορείς σύμφωνα με το ΕΘΤΑ οι εξής: 

α) Αλιείς που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 42 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή το άρθρο 90 παράγραφος1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. 

β) Αλιείς που συμμετείχαν στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών 
σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών παράνομης, λαθραίας και 
αρρύθμιστης (ΠΛΑ) αλιείας της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, ή σκαφών με σημαία κρατών που 
χαρακτηρίζονται ως μη συνεργάσιμα τρίτα κράτη όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του 
παρόντος κανονισμού. 

γ) Αλιείς που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των κανόνων της ΚΑλΠ η οποία έχει 
προσδιοριστεί ως παράβαση σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

δ) Αλιείς που έχουν διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 
3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
εφόσον η αίτηση αφορά στήριξη δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V του παρόντος 
κανονισμού. 

ε) Αλιείς που έχουν διαπράξει απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ή του ΕΤΘΑ.  

Για αυτόν τον σκοπό, το WWF θα ζητήσει από τους αιτούντες να υπογράψουν ψηφιακά 
μια προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι τηρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. Οι βοηθοί 
τεχνικής υποστήριξης που ορίζονται για τους δικαιούχους, σε πρώτο  στάδιο, θα 
ελέγχουν το αληθές της υπεύθυνης δήλωσης για να αξιολογηθεί λεπτομερώς η 
επιλεξιμότητα από το ΕΤΘΑ. Σε περίπτωση που τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν 
επιβεβαιωθούν από τον βοηθό τεχνικής υποστήριξης, οι επιχορηγήσεις δεν θα 
καταβάλλονται στους δικαιούχους. 

4.4 Ειδικοί επιλέξιμοι στόχοι από το ΕΤΘΑ  
Οι αιτούντες στο WWF CALL FOR GRANTS καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργου 
που εμπίπτουν κατά προτίμηση στους παρακάτω Ειδικούς στόχους του ΕΤΘΑ: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0508#ntr21-L_2014149EN.01000101-E0021
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• Ειδικός στόχος 1 - Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, όπως η αποφυγή και η μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων2. 

• Ειδικός στόχος 2 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων3. 

• Ειδικός στόχος 3 - Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και 
των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 
στοχεύουν στην αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας4. 

• Ειδικός στόχος 5 - Παροχή υποστήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας, όπως η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και 
της μεταφοράς γνώσης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας5. 

Οι παραπάνω Ειδικοί στόχοι του ΕΤΘΑ ευθυγραμμίζονται με το Περιφερειακό σχέδιο 
δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο (ΠΣΔ-ΑΜΚ). 

Προτάσεις έργου που σχετίζονται με τους υπόλοιπους ειδικούς στόχους 4 και 6 του ΕΤΘΑ, 
οι οποίες αν και είναι επιλέξιμες, δεν θα έχουν προτεραιότητα: 

• Ειδικός στόχος 4 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, όπως  των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και 
βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας6. 

• Ειδικός στόχος 6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης7. 

 
4.5 Οικονομική επιλεξιμότητα 
Το WWF CALL FOR GRANTS μπορεί να συμβάλει με την καταβολή ελάχιστου ποσού 5.000 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως και μέγιστου ποσού 20.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
4.6 Διάρκεια τεχνικής υποστήριξης 
Το WWF θα παρέχει στους δικαιούχους τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη και την 
υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Αναμένεται ότι όλα τα αιτήματα για το ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
 
 
5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Οι προτάσεις έργων θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 4: επιλέξιμες χώρες, επιλέξιμοι φορείς, μη επιλέξιμοι φορείς σύμφωνα με τα 

                                            
2 Άρθρα 37, 38, 39, 40 παράγραφος 1 στοιχείο α (IT, ΙΣΠ), 43 παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ 
3 Άρθρα 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-η) του ΕΤΘΑ. 
4 Άρθρα 34, 36 (KP, IT, ΙΣΠ) του ΕΤΘΑ 
5 Άρθρα 26, 28, 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), 41.παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ. 
6 ‘Aρθρα 27 (ΕΛ, KP, ΙΣΠ, IT), 30 (ΕΛ, ΓΑ, KP, ΙΣΠ, IT), 31 (ΕΛ, ΓΑ, ΙΣΠ, IT), 32, 33, 35 (ΕΛ, ΓΑ, ΙΣΠ, IT), 40 1(η) (IT), 42 
("Προστιθέμενη αξία, ποιότητα προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων", με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας), 43.1+3 (ΕΛ, ΓΑ, KP, ΙΣΠ, ΣΛ). 
7 Άρθρα 29.1 + 29.2 (ΕΛ, ΓΑ, ΙΣΠ, IT), 29.3 (ΕΛ, ΙΣΠ, IT) 

http://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/1267952/
http://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/1267952/
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κριτήρια της ΕΕ που χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές του ΕΤΘΑ, επιλέξιμη 
χρηματοδότηση. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με την πρόταση έργου και την υπεύθυνη δήλωση, 
θα υποβληθούν στα μέλη μιας επιτροπής επιλογής που θα επιλέξουν τις καλύτερες 
προτάσεις. 
 
Το WWF θα ενημερώσει κάθε αιτούντα για το αποτέλεσμα της επιλογής, είτε αυτό είναι 
θετικό είτε αρνητικό. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση χορήγησης της επιχορήγησης 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του WWF και είναι αδιαμφισβήτητη. 
 
Οι επιτυχόντες αιτούντες (δικαιούχοι) θα επικοινωνήσουν αμέσως με έναν βοηθό τεχνικής 
υποστήριξης (που έχει συνάψει επίσης σύμβαση με το WWF), ο οποίος θα τους βοηθήσει 
να κατανοήσουν τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί με το WWF και θα τους 
παρέχει υποστήριξη, όπως προαναφέρθηκε, για τη σύνταξη του αιτήματος 
χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ έως την υποβολή του στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

6 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ; 

Οι αλιείς μικρής κλίμακας πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις έργου και τις υπεύθυνες 
δηλώσεις (βλέπε παράγραφο 4.3) στο WWF με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση: applications@wwfmedpo.org . 

Για την υποβολή της πρότασης έργου σας, θα βρείτε το Έντυπο αίτησης εδώ και το 
Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ. 

Μετά την υποβολή της πρότασης έργου και της υπεύθυνης δήλωσης, οι αιτούντες θα 
λάβουν επιβεβαίωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Θα εξετασθούν μόνο οι δεόντως συμπληρωμένες προτάσεις έργου και οι υπεύθυνες 
δηλώσεις. 
 
 
7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Βεβαιωθείτε ότι: 

• έχετε υιοθετήσει την ακόλουθη μορφή για να ορίσετε την πρόταση έργου σας: 
ΧΩΡΑ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. 

● έχετε υιοθετήσει την ακόλουθη μορφή για να ορίσετε την υπεύθυνη δήλωσή σας: 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. 

• έχετε χρησιμοποιήσει μόνο μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την 
αποστολή/υποβολή των εγγράφων στο WWF. 

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διαδικασία επιλογής, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετες 
πληροφορίες από το WWF. 

Οι προτάσεις έργου μπορούν να υποβληθούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα 
ιταλικά, τα κροατικά και τα ελληνικά, ενώ οι συμβάσεις μεταξύ του WWF και των 
δικαιούχων θα είναι μόνο στα αγγλικά. 

Ημερομηνίες που πρέπει να θυμάστε: 

• Έναρξη υποβολής: Μάρτιος 2021.  

mailto:wwfgrant@wwfmedpo.org
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/2_wwf_grantcall_application_form_el__0804.docx
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_grantcall_declaration_el.docx
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_grantcall_declaration_el.docx
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• Προθεσμία λήψης αιτήσεων: 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ. Τα έγγραφα που θα 
παραληφθούν μετά τις 12:00 μ.μ. της 15ης  Μαΐου δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την απόδειξη της παραλαβής. 
 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικά με τη διαδικασία και την πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων επιχορήγησης ή τυχόν παράπονα, παρακαλείστε να γράψετε στο 
applications@wwfmedpo.org ή να καλέσετε στο +39 345 889 21 26. 
 


