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ΘΕΜΑ: Βεβαίωση υποβολής πρότασης επιχορήγησης στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Βεβαιώνουμε ότι ο φορέας με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ <<ΦΗΓΟΣ>> και
Α.Φ.Μ.  997915616,  υπέβαλε  πρόταση  επιχορήγησης  στο  Μητρώο  Πολιτιστικών  Φορέων  του
Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  στις  25-02-2021,  για  την  πρόσκληση  με  θέμα
'Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων εικαστικών τεχνών,
αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και σχεδίου'.

Συνημμένα: Υποβληθείσα πρόταση

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αντώνης Σκλεπάρης



Πρόταση Επιχορήγησης

Ι. Γενικές πληροφορίες

Τίτλος της πρότασης

Ο Αλέξανδρος φορά την πανοπλία του!

Είδος της πρότασης Πρόταση για Αιτούμενο ποσό

Αρχιτεκτονική Επιχορήγηση και Αιγίδα 12.000,00 €

Σύντομο σκεπτικό και περιγραφή της πρότασης

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση στοιχείων αστικού εξοπλισμού και σήμανσης (πινακίδες κ.λ.π.)
στον δημόσιο χώρο των δύο-πρόσφατα-κηρυγμένων παραδοσιακών οικισμών του Αλέξανδρου,
στην ορεινή Λευκάδα (Αλέξανδρος και Κολυβάτα), μέσω ενός πανελλήνιου αρχιτεκτονικού-
εικαστικού διαγωνισμού. Σκοπός, η αύξηση της ελκυστικότητας τους και η δημιουργία κινήτρων
για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και την αναζωογόνησή τους.

Φορείς που συμμετέχουν στην πρόταση

Συμμετέχει ως συνδιοργανωτής του διαγωνισμού η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Cities in
Balance (CIBA)

- Συνεργασία περισσότερων φορέων: ΟΧΙ
- Συμμετοχή φορέων από το εξωτερικό: ΟΧΙ

Στόχος - Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Η αισθητική ένταξη των στοιχείων αστικού εξοπλισμού στο αρχιτεκτονικό και φυσικό περιβάλλον
των οικισμών με στόχο την επενέργειά τους στους χρήστες-κατοίκους, ιδιοκτήτες σπιτιών,
επισκέπτες- ώστε να προσλαμβάνουν επιδραστικά την ιδιαίτερη αξία των οικισμών αυτών και να
συμβάλουν έτσι, στην προστασία και αναβίωση τους καθώς και το ξαναζωντάνεμα του
ευρύτερου οικοσυστήματος που έχει μαραζώσει από την εγκατάλειψη.

Περίοδος διεξαγωγής Τόπος διεξαγωγής

Έναρξη: 28-08-2021
    Λήξη: 29-08-2021

Αλέξανδρος - Νομός Λευκάδας

Χώρος διεξαγωγής
Κοινό στο οποίο απευθύνεται η

πρόταση

Πλατεία Αλέξανδρου

  Ηλικία: όλα τα παραπάνω
Προφίλ: Αρχιτέκτονες,

Εικαστικούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ευρύ κοινό.

Αμειβόμενο
προσωπικό

Εξωτερικοί συνεργάτες Εθελοντές Σύνολο
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ΙΙ. Προϋπολογισμός της πρότασης



1. Έξοδα

ΕΞΟΔΑ ποσά σε €

Παραγωγή 1.500,00

Αμοιβές εξωτερικών
συνεργατών

9.000,00

Πνευματικά δικαιώματα 0,00

Μίσθωση χώρου 0,00

Προβολή/Επικοινωνία 400,00

Ενοικίαση τεχνικού
εξοπλισμού

600,00

Έντυπο/Ηλεκτρονικό
υλικό

800,00

Έξοδα μετακίνησης 0,00

Έξοδα διαμονής 2.000,00

Λοιπά έξοδα 700,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00

2. Έσοδα

ΕΣΟΔΑ ποσά σε € % επιβεβαιωμένα

Έσοδα από την
πρόταση

0,00 0,0 0,00

Χορηγίες 1.000,00 33,3 1.000,00

Δημόσιοι/Δημοτικοί
φορείς

0,00 0,0 0,00

ΕΕ 0,00 0,0 0,00

Ιδία συμμετοχή 2.000,00 66,7 2.000,00

Λοιπά έσοδα 0,00 0,0 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 100 3.000,00

Αναλυτικά τα έξοδα

Παραγωγή

Υλικά και εργασία τεχνιτών (ξυλουργός κ.λ.π.) 1500

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών

Σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού: 2000 Α' βραβείο: 4000 Β' βραβείο: 2000 Γ' βραβείο: 1000

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

-

Μίσθωση χώρου

-

Προβολή/Επικοινωνία

Ανακοινώσεις, Δελτία τύπου, Δημοσιεύσεις: 400

Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού

Εγκατάσταση και παρακολούθηση συστήματος ήχου: 600

Έντυπο/Ηλεκτρονικό υλικό

Προγράμματα, αφίσσες, βιντεοσκοπήσεις: 800



Έξοδα μετακίνησης

-

Έξοδα διαμονής

Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας των βραβευθέντων και των μελών της κριτικής επιτροπής: 2000

Λοιπά έξοδα

Απρόβλεπτα έξοδα: 700

Αναλυτικά τα έσοδα

Έσοδα από την πρόταση

-

Χορηγίες

Από ιδιώτες: 1000

Επιχορηγήσεις από δημόσιους και δημοτικούς φορείς (εκτός του ΥΠΠΟΑ)

-

Χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-

Ιδία συμμετοχή

Από συνδρομές και χορηγίες των μελών του συλλόγου: 2000

Λοιπά έσοδα

-

Άλλες μορφές στήριξης της πρότασης (π.χ. εθελοντική εργασία, παροχή υποδομών)

Εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του συλλόγου και φίλων και χορηγίες φίλων των
οικισμών.

ΙΙΙ. Λοιπές πληροφορίες

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Ο “Φηγός” είναι ένας μικρός σύλλογος που κινείται στον χώρο τριών μικρών ορεινών ημι-
ερειπωμένων οικισμών, που καταφέρνει όμως να πραγματοποιεί εκδηλώσεις υψηλού
βεληνεκούς και πανελλήνιας εμβέλειας, χάρις στην εθελοντική προσφορά και εργασία των
μελών και των φίλων του, τις χορηγίες φίλων που εκτιμούν το έργο του και κυρίως χάρις στην
αφοσίωση του για την προστασία του τόπου.

Έγγραφα που επισυνάπτονται στην πρόταση



Αναλυτικό σκεπτικό και περιγραφή της πρότασης - υποβλήθηκε
Βιογραφικά βασικών συντελεστών - υποβλήθηκε
Αναλυτικός προϋπολογισμός της πρότασης - υποβλήθηκε
Πίνακες συμμετεχόντων - υποβλήθηκε
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