MOUNT ATHOS FOUNDATION OF AMERICA, INC.
GRANT APPLICATION FORM FOR MONASTERIES
INSTRUCTIONS
Αυτή η αίτηση είναι προς χρήση από τα αθωνικά μοναστήρια και τις εξαρτήσεις τους (στο
Άγιο Όρος ή αλλού) και την Ιερά Κοινότητα
•

Πληκτρολογήστε και μονό διαστήματα όλες τις προτάσεις.

•

Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις με τη σειρά που αναφέρονται.

•

Χρησιμοποιήστε τις επικεφαλίδες όπως παρέχονται.

•

Υποβάλετε μόνο ένα αντίγραφο.

•

Παρακαλούμε μην συμπεριλάβετε άλλα υλικά εκτός αυτών που ζητήσατε αυτή τη
στιγμή.

Αν συμπληρώσετε την αίτησή σας στα Ελληνικά, παρακαλώ δώστε μια αγγλική μετάφραση.
Επεξηγήσεις
Το MAFA χορηγεί επιχορηγήσεις είτε για γενική υποστήριξη είτε για συγκεκριμένα έργα.
Ως "Γενική Λειτουργική Υποστήριξη" νοείται η οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών, δηλαδή η αντιμετώπιση προβλημάτων ταμειακών ροών ή η
αντιμετώπιση άλλων οικονομικών αναγκών για τη διατήρηση των λειτουργιών της Μονής.
"Ειδικά έργα" μπορεί να είναι εργασίες αποκατάστασης, απαντήσεις σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, μελέτες σκοπιμότητας κλπ.
Ο αιτών σημαίνει το αθωνικό ίδρυμα που ζητεί κεφάλαια. Αυτό μπορεί να είναι ένα μοναστήρι
ή μια εξάρτηση από ένα μοναστήρι, ή ένα μοναστήρι που υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος μιας
εξάρτησης. Θα μπορούσε επίσης να είναι η Ιερά Κοινότητα (η κυβέρνηση του Αγίου Όρους) ή
ένα γραφείο εντός αυτής της κυβέρνησης. Σε όλα αυτά τα παραδείγματα, ένα άτομο
επικοινωνίας πρέπει να προσδιορίζεται με στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
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MOUNT ATHOS FOUNDATION OF AMERICA, INC.
GRANT APPLICATION FORM FOR MONASTERIES
COVER SHEET
Ημερομηνία αίτησης: __________________________________________________________
Ο αιτών (ακριβής νομική ονομασία της μονής ή άλλου Αθωνικού ιδρύματος στην οποία θα καταβληθεί
επιχορήγηση):
_______________________________________________________________
Σκοπός της επιχορήγησης (μία πρόταση):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Διεύθυνση του αιτούντος (Μονή ή άλλο αθωνικό ίδρυμα):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Αριθμός τηλεφώνου του αιτούντος: __________________ E-mail:___________________________
Υπεύθυνος επικοινωνίας (όνομα και ο τίτλος του) για αυτήν την αίτηση:
______________________________________________________
Αιτούμενο ποσό επιχορήγησης: $______________________________________________________
Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία (Γενική Λειτουργική Υποστήριξη ή Υποστήριξη Έργου) και
καταχωρίστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Αίτηση για Γενική Αίτηση Υποστήριξης
Συνολικό προϋπολογισμό Μονής για το τρέχον
έτος:
$__________________
Ημερομηνίες αποκλειστικής κάλυψης του γεν.
προϋπολογισμό:
_________________ – _________________

Αίτηση για Υποστήριξη Έργου
Συνολικός προϋπολογισμός έργου
$___________________
Ημερομηνίες αποκλειστικής κάλυψης του
προϋπολογισμού του έργου:
_________________ – _________________

Όνομα έργου (πληκτρολογήστε "Γενική υποστήριξη" ή όνομα για συγκεκριμένο έργο):
_____________________________________________________________________________________
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MOUNT ATHOS FOUNDATION OF AMERICA, INC.
GRANT APPLICATION FORM FOR MONASTERIES
ATTACHMENTS
Το φύλλο κάλυψης της αίτησης επιχορήγησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα που
συντάσσει ο αιτών. Μπορείτε να επεκτείνετε αυτόν τον κατάλογο των συνημμένων, ανάλογα με τις ανάγκες,
παρέχοντας ενισχυμένους κεφαλαιοποιημένους τίτλους για κάθε προστιθέμενο συνημμένο και ετικετάροντας αυτά
τα συνημμένα.
Παρακαλούμε ετικετάρετε όλα τα συνημμένα ώστε να αντιστοιχούν στις κατώτερες κατηγοριοποιημένες
κατηγορίες.

1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (μέγιστη μιάμιση σελίδα)
Περιγράψτε συνοπτικά σε μια σύντομη παράγραφο τους λόγους για τους οποίους ζητάτε αυτή τη επιχορήγηση,
ποια είναι τα αποτελέσματα που ελπίζετε να επιτύχετε και πώς θα δαπανήσετε τα χρήματα εάν γίνει
επιχορήγηση. Εάν υποβάλλετε αίτηση για γενική επιχειρησιακή υποστήριξη, προσδιορίστε τις οικονομικές
υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν από την παρούσα επιχορήγηση και διευκρινίστε τα προβλήματα που
πιστεύετε ότι προκάλεσαν αυτήν την οικονομική ανάγκη.

2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εάν υποβάλετε αίτηση για γενική λειτουργική υποστήριξη, περιγράψτε συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο θα
διατεθούν αυτά τα κονδύλια και (αν είναι σκόπιμο) πώς θα επιλύσει τα προβλήματα (τα οποία εντοπίστηκαν
στην περίληψη της πρότασής σας) που προκάλεσαν την οικονομική ανάγκη. Εάν χρησιμοποιείτε αυτά τα
κεφάλαια για να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές εταιρείες ή οργανισμούς (π.χ. εξωτερικό σύμβουλο, ελεγκτή ή
άλλη υπηρεσία), παρακαλείσθε να αναφέρετε τις εταιρείες ή τους οργανισμούς που θα χρησιμοποιήσετε μαζί
με τις εκτιμήσεις που παρέχουν.
Εάν το αίτημά σας αφορά ένα συγκεκριμένο έργο, περιγράψτε λεπτομερώς το έργο, όπως:
a) Δήλωση του πρωταρχικού σκοπού και της ανάγκης ή του προβλήματος που επιδιώκετε να αντιμετωπίσετε
b) Στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσετε για την υλοποίηση του έργου σας
c) Αναμενόμενη διάρκεια του έργου
d) Κατάλογος των εργολάβων ή των οργανισμών που θα χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε το έργο με
εκτιμήσεις που παρέχονται από αυτούς τους εργολάβους ή τους οργανισμούς
e) Πώς συμβάλλει το έργο στη συνολική αποστολή του οργανισμού σας

3) ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παρακαλείσθε να εξηγήσετε πώς θα μετρήσετε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων που θα
χρηματοδοτηθούν με την παρούσα επιχορήγηση. Περιγράψτε τα κριτήρια για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα και
τα αποτελέσματα που αναμένετε να πετύχετε μέχρι το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης.

4) EXPENSE BUDGET FOR THE PROJECT.
Συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό σας ξεχωριστό κονδύλιο προϋπολογισμού για κάθε άτομο που εργάζεται
σε αυτό το έργο και αναφέρετε το κατά προσέγγιση% του χρόνου που ξοδεύει το άτομο για το έργο (π.χ.
πλήρες ωράριο σε αυτό το έργο, 50% κλπ.). Να αναφερθούν οι συγκεκριμένες χρήσεις της επιχορήγησης
αιτήσεων, ει δυνατόν.

5) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις πραγματικές πηγές εσόδων όσο και τις μελλοντικές
πηγές και θα πρέπει να προσδιορίζει τα ποσά των εσόδων από αυτές τις πηγές.

6) . . . .
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