
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η προσέγγιση που ακολουθεί το Ίδρυμα Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων (ΙEF) ουσιαστικά στοχεύει στο 
να παράσχει στήριξη και καθοδήγηση σε προγράμματα διατήρησης τα οποία έχουν σχεδιάσει και έχουν 
θέσει σε εφαρμογή οι ίδιες οι τοπικές κοινότητες. Μέσα στα τρία πρώτα έτη λειτουργίας μας, 
διαπιστώσαμε ότι η έμπρακτη δράση σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δώσει λύσεις σε παγκόσμιες 
προκλήσεις και ότι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ενδυνάμωση 
των κοινοτήτων, στις προσπάθειές τους να προστατεύσουν το οικείο φυσικό τους περιβάλλον, 
ακολουθώντας μια προσέγγιση από τη βάση στην κορυφή. 

Παρέχουμε οικονομική στήριξη και προσδίδουμε επιπλέον αξία με την ανάπτυξη ικανοτήτων, την 
εμπειρογνωσία και τις γνωριμίες μας. Το ΙEF βασίζεται σε ένα δοκιμασμένο μη γραφειοκρατικό 
μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο στοχεύει στην ταχύτητα της διεκπεραίωσης και στην 
αποτελεσματικότητα. 

Το ΙΕF είναι μέλος του Δικτύου για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Conservation Collective), ενός 
παγκόσμιου δικτύου τοπικών περιβαλλοντικών ιδρυμάτων που βασίζονται στις κοινότητές τους για την 
προστασία του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση της φύσης και την πρόληψη της κλιματικής 
αλλαγής. 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση τοπικών δράσεων 
περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην Περιφέρεια Ιονίου. 
 
 
Το IEF προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση τοπικών δράσεων 
περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που προστατεύουν και αναγεννούν τα θαλάσσια και χερσαία 
οικοσυστήματα βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης καθώς και την 
ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και συλλογικοτήτων στην Περιφέρεια Ιονίου. Το Ίδρυμα θα 
επιχορηγήσει αποκλειστικά τις επιτυχείς δράσεις και πρωτοβουλίες. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης 

Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της μοναδικής αυτής περιοχής εφαρμόζοντας μια 
προσέγγιση που βασίζεται στην άμεση δράση και έρευνα, στις εργασίες πεδίου και στις εκστρατείες 
ενημέρωσης, καθώς επίσης στα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και στην εκπαίδευση. Οι άξονες 
στους οποίους εντάσσονται οι ως άνω δράσεις είναι οι ακόλουθοι: 

1. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 

2. Προστασία οικοτόπων & βιοποικιλότητας 

3. Αειφόρος ανάπτυξη & διαχείριση πόρων 

4. Κοινωνία των πολιτών & ανάπτυξη ικανοτήτων 

  



 
Εντός αυτών των θεματικών κατηγοριών θα αναζητούμε προγράμματα για υποστήριξη. Για 
οποιαδήποτε άλλα έργα που σχετίζονται με την προώθηση και την εφαρμογή λύσεων στα σημαντικά 
προβλήματα για τα νησιά, θα εξετάζουμε ανά περίπτωση. 
 
Υποβολή πρότασης 
Οι φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την πρότασή τους για επιχορήγηση μπορούν να  εδώ από 
2 Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο του IEF θα αξιολογήσει  τις 
προτάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάϊο 2023. 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης 
Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης θα υπογράψουν με το IEF ένα συμφωνητικό όπου θα αναγράφονται 
αναλυτικά οι συνθήκες συνεργασίας. Η υλοποίηση των δράσεων / πρωτοβουλιών θα αρχίσει με την 
υπογραφή του συμφωνητικού και ο χρόνος υλοποίησης θα συμφωνηθεί από τα δύο μέλη, ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες της δράσης / πρωτοβουλίας.  
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 
Ενδεικτικός μέγιστος προϋπολογισμός του Ιδρύματος για τις προτάσεις είναι €20,000 ευρώ. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Βικτορια Τουρνερ 
victoria@ionianenvironment.org 
 
 
Call for proposals 
 
INTRODUCTION 
 
Founded in 2019, the essence of the IEF’s approach is to provide support and guidance for conservation 
projects that the local communities themselves have initiated and designed. We have seen in our first 
three years that tangible local action can unlock solutions to shared global challenges, and that this is 
best achieved by empowering communities to protect their own local environment through a ‘bottom-
up’ approach. 

We offer financial support, and add value with capacity-building, expertise, and connections.  The IEF 
is based on a tried and tested, non-bureaucratic model of grant giving which aims to ‘get stuff done’. 

The IEF is a member of the Conservation Collective, a global network of local environment foundations 
rooted in their communities to protect the environment, restore nature and safeguard against climate 
change. 
 
Subject: Call for proposals for grassroots nature regeneration actions and initiatives in the Ionian 
Region. 

The IEF is issuing a call for proposals for grassroots nature regeneration actions and initiatives to 
promote conservation and sustainability for the Ionian Environment. Through its grants the Foundation 
will exclusively subsidise the successful actions and initiatives. 

Evaluation criteria 
IEF will provide grants to local environmental initiatives, research projects, campaigns, capacity 
building and education programs across the following themes: 



 
1. Marine Conservation 
2. Habitat and Biodiversity Protection 
3. Resource Management and Sustainable Development 
4. Civil Society and Capacity Building 

 
The proposed projects shall be clear and compelling, with the objective to create measurable and 
sustainable long-term results, build capacity and encourage participation by the local society. 

 
 
Grant application process 
 
All interested entities or parties can complete the application form from January 1st –15th  March 2023. 
The Steering Committee of IEF will review and evaluate the proposals. Successful grantees will be 
informed by mid-May. 
 
Project Implementation Schedule 
The grantees will sign a Grant Agreement with the IEF with specific terms of collaboration. The 
implementation of the project will start as soon as the agreement is in place. The timeline of the project 
will be discussed and agreed upon. 
 
Indicative budget 
The Foundation's indicative maximum budget for the proposals is 20,000 euros. 
 
 
More information regarding the grant application process can be found here. Contact Victoria 
Turner victoria@ionianenvironment.org if you would like to discuss in further detail how to give 
your project the best chance of securing IEF funding. 
 
 


