Επαναπροσδιορίζουμε την Υγεία:
Μια Επιχορήγηση Συνεργασίας
με την VicHealth
Τι προσφέρεται;
Υποβάλετε αίτηση για επιχορηγήσεις έως $3.000, έως $10.000
ή έως $50.000 για τοπικές και κοινοτικές ιδέες και λύσεις
που στηρίζουν την υγεία και την ευεξία των κατοίκων της
Βικτώριας στην πορεία τους προς καλύτερη ανοικοδόμηση
από τις επιπτώσεις του Κορωνοϊού και τις δασικές πυρκαγιές
της Βικτώριας.

Οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν τις διαθέσιμες
επεξηγηματικές πληροφορίες στον ιστότοπο
Reimagining Health για να κατανοήσουν με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια τις ομάδες πληθυσμού προτεραιότητας
και τους τομείς επικέντρωσης ή τα θέματα.

Σημαντικές ημερομηνίες

Υλοποιήστε τις ιδέες σας μεταξύ Ιουλίου 2021 και Ιουνίου 2022.

Ορόσημο

Ημερομηνία

Οι ιδέες μπορούν να είναι εντελώς νέες ή επέκταση υφιστάμενης
εργασίας που θα στηρίξει συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού
προτεραιότητας της Βικτώριας.

Έναρξη υποβολής
αιτήσεων

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, 9 π.μ.

Λήξη υποβολής
αιτήσεων

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, 2 μ.μ.

Ειδοποιήσεις
χρηματοδότησης

Όλοι οι αιτούντες θα
ενημερωθούν για το
αποτέλεσμα έως τις 30
Ιουνίου 2021

Χρηματοδοτούμενη
δραστηριότητα

Μεταξύ 1 Ιουλίου 2021 και 30
Ιουνίου 2022

Ποιες είναι οι ομάδες πληθυσμού
προτεραιότητας και οι τομείς
επικέντρωσης των ιδεών;
Η VicHealth δέχεται αιτήσεις που στηρίζουν καλύτερη υγεία και
ευεξία για:
• Π
 αιδιά και νέους της Βικτώριας (ηλικίας 0-25)
περιλαμβανομένων των οικογενειών· ή/και
• Ο
 μάδες πληθυσμού της Βικτωρίας που αντιμετωπίζουν
τα μεγαλύτερα εμπόδια για να φθάσουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν πλήρη υγεία λόγω κοινωνικά καθορισμένων
περιστάσεων όπως εισόδημα, πολιτιστικό υπόβαθρο,
καταγωγή, φύλο, αναπηρία ή τόπο κατοικίας.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται σε τουλάχιστον
ένα από τα ακόλουθα θέματα:
Υγιεινά και
οικονομικά
προσιτά
τρόφιμα:

Τοπικές λύσεις που στοχεύουν κενά στο
σύστημα τροφίμων που εκτέθηκε από
τον κορωνοϊό, για τη δημιουργία ενός
βιώσιμου συστήματος τροφίμων που
διασφαλίζει σε όλους τους κατοίκους
της Βικτώριας πρόσβαση σε υγιεινά και
οικονομικά προσιτά τρόφιμα.

Ουσιαστική
κοινωνική
σύνδεση:

Τοπικές λύσεις που δημιουργούν
συνεχείς και ουσιαστικές ευκαιρίες
κοινωνικής σύνδεσης.

Σωματική
δραστηριότητα:

Αύξηση ευκαιριών για αθλητισμό και
ενεργό αναψυχή είτε μέσω δομημένων
δραστηριοτήτων (ομάδες και αγώνες)
είτε μέσω στήριξης μη δομημένων
δραστηριοτήτων (κοινωνικός
αθλητισμός και ενθάρρυνση των
ανθρώπων να περπατούν, να τρέχουν,
να κάνουν ποδήλατο και σκέιτμπορντ).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση;
Επιλέξιμοι αιτούντες
Η VicHealth επιθυμεί να ακούσει από διάφορους επιλέξιμους
τοπικούς οργανισμούς που μπορούν να στηρίξουν κατοίκους
της Βικτώριας που επλήγησαν περισσότερο από τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού και τις δασικές πυρκαγιές της Βικτώριας.
Για να είναι επιλέξιμοι, οι οργανισμοί πρέπει να έχουν ισχύοντα
Αριθμό Μητρώου Αυστραλιανής Επιχείρησης [Australian
Business Number (ABN)] και να είναι εγγεγραμμένοι ως ένα
από τα ακόλουθα είδη οργανισμού:
• Φ
 ορέας/οντότητα που έχει ενσωματωθεί (νομική επωνυμία
που περιλαμβάνει τις λέξεις ‘Association’ ή ‘Cooperative’ ή
‘Inc.’) ή
• Ε
 ταιρεία περιορισμένης ευθύνης (νομική επωνυμία που
περιλαμβάνει τα γράμματα ‘Ltd.’ ή
• Φ
 ορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βικτώριας

Προς τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
χρηματοδότηση;

Επιλέξιμοι αιτούντες
Επιλέξιμος
να
υποβάλετε
αίτηση;

Απαιτήσεις

Ενσωματωμένος
Σύλλογος
(Incorporated
Association)

Ναι

• ABN

Εταιρεία
Περιορισμένης
Ευθύνης με
Εγγύηση
(Company
Limited by
Guarantee)

Ναι

Φορέας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
της Βικτώριας

Ναι

Κοινωνική
Επιχείρηση, Μη
Κερδοσκοπικός
Οργανισμός

Ναι*

Είδος
οργανισμού

Οργανισμός
Αιγίδα

• Α
 ριθμός μητρώου με
την Consumer Affairs
Victoria
• ABN
• A
 CN (Αυστραλιανός
Αριθμός Εταιρείας)

Ναι*

• ABN

• *Επιλέξιμος
μόνο αν είστε
εγγεγραμμένος ως
Σύλλογος ή Εταιρεία
περιορισμένης
ευθύνης με εγγύηση.
Δείτε τις παραπάνω
απαιτήσεις.
• *Επιλέξιμος μόνο αν
είστε εγγεγραμμένος
ως Ενσωματωμένος
Σύλλογος, Εταιρεία
περιορισμένης
ευθύνης με εγγύηση
ή φορέας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της
Βικτώριας. Δείτε
τις παραπάνω
απαιτήσεις.

Αιτήσεις μέσω οργανισμού-αιγίδα
Οι μη επιλέξιμοι αιτούντες με μια ιδέα χρηματοδότησης
μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω μιας ρύθμισης αιγίδας.
Η ρύθμιση αιγίδας περιλαμβάνει συνεργασία με έναν
επιλέξιμο οργανισμό-Αιγίδα (Auspice). Ο οργανισμός-αιγίδα
αναλαμβάνει την νομική και την οικονομική ευθύνη για την
επιχορήγηση, τη λήψη και τη διανομή της χρηματοδότησης,
ενώ οι δραστηριότητες επιχορήγησης μπορούν να υλοποιηθούν
από τον κατά τα άλλα μη επιλέξιμο συνεργάτη (τον Οργανισμό
Υλοποίησης Έργου). Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται η
γραπτή επιβεβαίωση της ρύθμισης μεταξύ του ΟργανισμούΑιγίδα και του Οργανισμού Υλοποίησης Έργου.
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Η χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη για βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με
την ιδέα σας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Ε
 ξοπλισμό, υλικά, ή άλλα είδη (περιλαμβανομένου αθλητικού
εξοπλισμού και στολών)
• Δ
 απάνες στήριξης συμμετεχόντων ή εθελοντών,
περιλαμβανομένων των δαπανών για τη μείωση των
εμποδίων συμμετοχής
• Β
 ραχυχρόνια στελέχωση έργου ή υπεργολαβίες
• Ο
 ικοδόμηση οργανωτικής ικανότητας που θα συμβάλει
σε βιώσιμα οφέλη για την κοινότητα, π.χ. βελτίωση των
προσόντων του προσωπικού μέσω σύντομων μαθημάτων
• Μ
 ικρά σημαντικά έργα [capital works], υποδομές
(περιλαμβανομένων των υποδομών πληροφορικής),
οικοδομικές εργασίες ή περιουσιακά στοιχεία, που δεν
υπερβαίνουν το 20% της συνολικής αξίας της επιχορήγησης*
• Τ
 ροποποίηση υφιστάμενου περιβάλλοντος ή υποδομής για
τη στήριξη της υλοποίησης της δραστηριότητας του έργου
που είναι ασφαλής από την COVID [COVID-safe], που δεν
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας της επιχορήγησης*.
*η
 αγορά πρέπει να διευκολύνει άμεσα τα αποτελέσματα της ιδέας/
του έργου/της δραστηριότητας. Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις στον
ιστότοπο Reimagining Health για περισσότερες πληροφoρίες.

Η χρηματοδότηση δεν είναι διαθέσιμη για:
• Εξοπλισμό, υλικά, δαπάνες προσωπικού ή γενικά έξοδα

που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της ιδέας

• Αγορά γης
• Π
 αροχή υπηρεσιών υγείας, έγκαιρη παρέμβαση, θεραπεία,
αποκατάσταση ή πρόληψη συγκεκριμένων ασθενειών
• Ε
 πιστροφή δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή
χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή
• Μ
 εμονωμένες εκδηλώσεις, συγκέντρωση χρημάτων ή
δραστηριότητες (σημείωση: επιτρέπονται εκδηλώσεις που
στηρίζουν την υλοποίηση μιας ιδέας, ωστόσο οι εκδηλώσεις
που υλοποιούνται μεμονωμένα και χωρίς σύνδεση με άλλες
δραστηριότητες προώθησης της υγείας δεν είναι επιλέξιμες
για χρηματοδότηση)
• Π
 ροσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π.χ. δαπάνες
εγγραφής για απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου σε
τριτοβάθμιο επίπεδο
• Δ
 ραστηριότητες οι οποίες θα ήταν προτιμότερο να
χρηματοδοτηθούν από καταλληλότερες τοπικές, πολιτειακές
ή ομοσπονδιακές πηγές χρηματοδότησης
• Έ
 ργα που στηρίζουν δραστηριότητες όπου το κεφάλι είναι
σκόπιμος στόχος ή όπου η δραστηριότητα περιλαμβάνει
χτύπημα ή κλότσημα ενός άλλου ατόμου με την πρόθεση να
τραυματιστεί
• Α
 ιτήσεις με 20% περισσότερο του συνολικού
προϋπολογισμού της επιχορήγησης που διατίθεται σε
σημαντικά έργα, υποδομές (περιλαμβανομένων των
υποδομών πληροφορικής), οικοδομικές εργασίες ή
περιουσιακά στοιχεία.
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Πώς να υποβάλετε αίτηση
1. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Reimagining Health:
• Δ
 ιαβάστε τις επεξηγηματικές πληροφορίες
• ‘ Κατεβάστε’ το Εργαλείο Σύνταξης Αίτησης της
Reimagining Health [Reimagining Health
Application Drafting Tool] από τον ιστότοπο της
Reimagining Health για να ελέγξετε τις
ερωτήσεις της αίτησης, να συντάξετε την αίτησή σας
και να συνεργαστείτε με τους συνεργάτες σας στην
προετοιμασία της αίτησης
• ‘ Κατεβάστε’ το Υπόδειγμα Προϋπολογισμού
[Budget Template] (για όλες οι αιτήσεις) και το
Υπόδειγμα Σχεδίου Εργασίας [Work Plan Template]
(μόνο για αιτήσεις άνω των $10.000)
2. Υποβάλετε την αίτησή σας διαδικτυακά (online) μέσω
της πύλης VicHealth Stakeholder Portal, στην οποία
μπορείτε να έχετε πρόσβαση από τον ιστότοπο της
Reimagining Health.
• Ό
 λες οι αιτήσεις πρέπει να ‘ανεβάσουν’ έναν
ολοκληρωμένο Προϋπολογισμό
• Π
 ρέπει να ‘ανεβάσετε’ ένα ολοκληρωμένο
Σχέδιο Εργασίας για αιτήσεις άνω των $10.000
• Ε
 άν υποβάλλετε αίτηση βάσει ρύθμισης αιγίδας,
παρακαλείσθε να ελέγξετε το Εργαλείο Σύνταξης Αίτησης
της Reimagining Health, που βρίσκεται στον ιστότοπο της
Reimagining Health, για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά
με το πώς να καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με τη
ρύθμισή σας αιγίδας
• Δ
 είτε τον ιστότοπο Reimagining Health για στήριξη από
την Πύλη Ενδιαφερόμενων Μερών [Stakeholder Portal],
περιλαμβανομένων των Συχνών Ερωτήσεων,
των οδηγών επεξηγήσεων και της βοήθειας για log-in/IT
Σημείωση προς τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση για
πάνω από $35.000: απαιτείται δήλωση για τυχόν τρέχουσες,
προγραμματισμένες ή προηγούμενες σχέσεις των τελευταίων
12 μηνών με κλάδους τροφίμων, ζαχαρούχων ποτών, αλκοόλ
ή τζόγου. Αυτή η δήλωση δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητά
σας για υποβολή αίτησης, αλλά οι δηλώσεις θα αξιολογηθούν
από τη VicHealth για πιθανό κίνδυνο. Εξετάστε την Πολιτική
Επιβλαβών Σχέσεων με Κλάδους, Χρηματοδότηση και
Δημόσιες Συμβάσεις [Harmful Industry Relationship Funding
and Procurement Policy] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα είδη σχέσεων που πρέπει να δηλωθούν.

Διαδικασία αξιολόγησης
Μια ομάδα που αποτελείται από προσωπικό της VicHealth
και εξωτερικούς αξιολογητές θα βαθμολογήσει και θα επιλέξει
τις αιτήσεις βάσει του τρόπου που πληρούν τα κριτήρια
αξιολόγησης. Μια αίτηση για να είναι επιλέξιμη για αξιολόγηση,
πρέπει η κύρια επικέντρωση της ιδέας να ευθυγραμμίζεται
άμεσα με μία ή περισσότερες από τις ομάδες προτεραιότητας
και με ένα ή περισσότερους από τους τομείς επικέντρωσης
που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα αυτών των
κατευθυντήριων γραμμών.
Οι επιλέξιμες αιτήσεις βαθμολογούνται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

• Α
 νάγκη της κοινότητας: Η ιδέα αφορά μια αποδεδειγμένη
ανάγκη στην κοινότητα και η πρόταση στην αίτηση
καθοδηγείται από γνώσεις για την επιλεγμένη ομάδα
πληθυσμού προτεραιότητας;
• Ό
 ραμα για αλλαγή: Είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
σαφές και μπορούν τα αποτελέσματα υγείας και ευεξίας
να συνδεθούν άμεσα με τη δραστηριότητα του έργου ή
τις αγορές που χρηματοδοτούνται από επιχορήγηση της
Reimagining Health;
• Ικανότητα υλοποίησης: Είναι οι προτεινόμενες
δραστηριότητες ή οι αγορές κατάλληλες και εφικτές εντός του
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος; Είναι ο οργανισμός σε
θέση να υλοποιήσει την ιδέα;
• Α
 ντίκτυπος: Πόσα άτομα θα φτάσει το έργο; Θα έχει το έργο
σας συνεχή αντίκτυπο;
• Σ
 χέση κόστους/ωφέλειας: Αξίζει η σχέση κόστους/ωφέλειας
της ιδέας;
Οι επιχορηγήσεις θα χορηγούνται βάσει συνδυασμού
παραγόντων, όπως τα θετικά στοιχεία (η αξία) της αίτησης,
την ανάγκη της κοινότητας και την κατανομή των χρημάτων σε
ομάδες πληθυσμού της Βικτώριας, τις γεωγραφικές περιοχές και
τα είδη έργων. Οι συστάσεις που υποβάλει για χρηματοδότηση
η Συμβουλευτική Επιτροπή θα υπόκεινται σε έγκριση από τον
CEO της VicHealth.
Το σημαντικότερο είναι ότι οι επιχορηγήσεις της VicHealth
είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές και αναμένουμε να λάβουμε
πολύ περισσότερες επιλέξιμες αιτήσεις από ό,τι μπορούν
να χρηματοδοτηθούν. Λόγω αυτού του μεγάλου όγκου,
θα υπάρξουν πολλοί μη επιλεγέντες αιτούντες. Κατά την
ειδοποίηση σε μη επιλεγέντες αιτούντες θα χορηγηθούν
γενικά σχόλια· ωστόσο, δεν μπορούμε να χορηγήσουμε
εξατομικευμένα σχόλια.

Η Συνεργασία με την VicHealth
Στους επιλεγέντες οργανισμούς –περιλαμβανόμενων των
οργανισμών-Αιγίδα, εάν ισχύει – θα απαιτηθεί:
• Ν
 α συνάψουν Σύμβαση με την VicHealth και να πληρούν
τους όρους χρηματοδότησης οι οποίοι θα περιγράφονται
λεπτομερώς σε μια Επιστολή Προσφοράς [Letter of Offer]
(για ποσά έως $10.000) ή σε Σύμβαση Χρηματοδότησης
[Funding Agreement] (για ποσά άνω των $10.000)
• Ν
 α δέχονται χρήματα μέσω Ηλεκτρονικής Μεταφοράς
Χρημάτων
• Ν
 α διαβεβαιώσουν ότι όλες οι δραστηριότητες υλοποιούνται
με τρόπους που είναι ασφαλείς από την COVID
[COVID-safe] και εάν προκύψουν κίνδυνοι ή περιστατικά
που σχετίζονται με την COVID, να ενημερώσουν την
VicHealth το συντομότερο δυνατό.
• Ν
 α διατηρήσουν και να κατέχουν όλη την απαραίτητη και
επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για τους σκοπούς αυτού του
έργου. Για επιχορηγήσεις $10.001 και άνω, να συμφωνήσουν
να χορηγήσουν πιστοποιητικά ασφάλισης, εάν ζητηθεί από τη
VicHealth, όπως:
- Π
 ιστοποιητικό Τρέχουσας Ισχύος για ασφάλιση
δημόσιας ευθύνης τουλάχιστον $2.000.000
- Π
 ιστοποιητικό Τρέχουσας Ισχύος για Αποζημίωση
Εργαζομένων (WorkCover) ή επιστολή από το WorkSafe
που παρέχει εξαίρεση
VicHealth
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- Εάν η ιδέα περιλαμβάνει άτομα κάτω των 18 ετών, όλα
τα άτομα που συμμετέχουν στην υλοποίηση της ιδέας
πρέπει να συμμορφώνονται με τον Νόμο περί Ευεξίας και
Ασφάλειας Παιδιών 2005 (Vic) και τον Νόμο περί Εργασίας
με Παιδιά 2005 (Vic)
- Ά
 λλη ασφάλιση σύμφωνα με τις οδηγίες της VicHealth
- Εάν ο οργανισμός δεν έχει ασφάλιση προς το παρόν, να
δεσμευτεί να αγοράσει όλες τις απαραίτητες ασφάλειες
πριν ξεκινήσει το έργο
• Σ
 υμμετοχή σε αξιολόγηση εάν τους ζητηθεί από την
VicHealth. Η συμμετοχή στην αξιολόγηση μπορεί να
περιλαμβάνει τη συμμετοχή του χρηματοδοτούμενου
οργανισμού, των οργανισμών εταίρων ή των συμμετεχόντων
στο έργο.
• Δ
 ημόσια αναγνώριση της στήριξης της VicHealth σε όλες
τις δημόσιες επικοινωνίες σχετικά με τη χρηματοδοτούμενη
ιδέα χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα λογότυπα και κείμενο.
• Ν
 α επιτρέπεται στην VicHealth να μοιράζεται εικόνες
ή δείγματα του έργου σας στις εκθέσεις μας ή στις
δραστηριότητες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εάν χρειάζεστε μετάφραση σε
άλλες γλώσσες, μπορείτε να
μας ενημερώσετε:
• Καλώντας το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τους να

καλέσουν την VicHealth στο (03) 9667 1333

• Κ
 αλώντας μας χρησιμοποιώντας το διερμηνέα που προτιμάτε
στο (03) 9667 1333
• Σ
 τέλνοντας μας email στο
partnershipgrants@vichealth.vic.gov.au

Βοήθεια για άτομα με προβλήματα ακοής
ή ομιλίας
Επικοινωνήστε με την VicHealth μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας
Αναμετάδοσης (NRS). Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο της NRS (communications.gov.au/
accesshub/nrs) για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που
προτιμάτε ή καλέστε το Helpdesk της NRS στο 1800 555 660.
Αυτή είναι δωρεάν υπηρεσία.

• Ν
 α πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων,
περιλαμβανομένων αυτών της προόδου ή/και της τελικής
έκθεσης και του οικονομικού κλεισίματος στο τέλος του
έργου. Αυτά θα αποτελούν μέρος της Σύμβασής σας και η
VicHealth θα χορηγήσει ένα υπόδειγμα, ώστε να μπορείτε
να μας ενημερώνετε τι κάνατε με τη χρηματοδότηση και ποια
είναι η πρόοδός του έργου.

Έχετε ερωτήσεις;
Παρακαλείσθε να δείτε τον ιστότοπο Reimagining Health για
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ευκαιρία
χρηματοδότησης. Για να μιλήσετε με κάποιον υπεύθυνο στην
VicHealth, μπορείτε να υποβάλετε μια ερώτηση μέσω της
VicHealth Stakeholder Portal, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε
μέσω email στο partnershipgrants@vichealth.vic.gov.au.
Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι οι ώρες λειτουργίας μας
είναι 9 π.μ. έως 5 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των
δημοσίων αργιών).

Victorian Health Promotion Foundation
PO Box 154 Carlton South
Victoria 3053 Australia
T +61 3 9667 1333 F +61 3 9667 1375
vichealth@vichealth.vic.gov.au
vichealth.vic.gov.au
twitter.com/vichealth
facebook.com/vichealth

Σημείωση: Λόγω του όγκου των ερωτήσεων και για να
είμαστε δίκαιοι προς όλους τους αιτούντες, δεν μπορούμε να
παράσχουμε σχόλια για μεμονωμένες ιδέες ή συμβουλές.
Εάν ο οργανισμός σας είναι επιλέξιμος να υποβάλει αίτηση και
πιστεύετε ότι η ιδέα σας ανταποκρίνεται στους σκοπούς των
επιχορηγήσεων – παρακαλείσθε να υποβάλετε αίτηση!
VicHealth acknowledges the support
of the Victorian Government.
© VicHealth
February 2021

VicHealth acknowledges the Traditional
Custodians of the land. We pay our respects
to all Elders past, present and future.
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