
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2017/2018 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

KATHΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης (ομαδικές ή ατομικές) Eλλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
Θα δοθούν δώδεκα (12) χορηγίες €5.000 η κάθε μία.

2. Παραγωγή Performance και Dance Production. Θα δοθούν πέντε (5) χορηγίες των €8.000 η κάθε μία. 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να προέρχονται από
Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα:
1. Ιδρύματα ή Οργανισμούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς.
2. Φορείς Τέχνης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης (ομαδικές ή ατομικές) καλλιτεχνών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

• Δυνατότητα παροχής νόμιμου παραστατικού στοιχείου για την παραλαβή της
χορηγίας.

• Η έκθεση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2018.

2. Παραγωγή Performance και Dance Production.

• Δυνατότητα παροχής νόμιμου παραστατικού στοιχείου για την παραλαβή της χορηγίας.
• Το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί έως το τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2018.
• Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η συμμετοχή ενός τουλάχιστον Έλληνα καλλιτέχνη.
• Σε περίπτωση που υπάρχει συμπληρωματικό υλικό που κρίνεται απαραίτητο να αποσταλεί (π.χ. βίντεο), θα πρέπει να

σταλεί ηλεκτρονικά (μέσω vimeo ή άλλης εναλλακτικής μορφής) στο grants@neon.org.gr.
DVDs, mini discs ή USB δε γίνονται δεκτά.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

• Η αίτηση συμπληρώνεται στα ελληνικά.
• Δεν επιστρέφεται το υλικό που παραλαμβάνει ο Οργανισμός ΝΕΟΝ.
• O Οργανισμός ΝΕΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία ότι η χορηγία αξιοποιήθηκε για το σκοπό που ζητήθηκε.
• Με την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου προγράμματος θα πρέπει να σταλεί στον Οργανισμό ΝΕΟΝ ένα αντίγραφο: 

όλου του έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού, του καταλόγου της έκθεσης, σχετικές δημοσιεύσεις.
• Η στήριξη του Οργανισμού ΝΕΟΝ θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε κάθε μορφή επικοινωνίας της επιχορηγούμενης 

δράσης. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους επιλεχθέντες.
• Ενδεχόμενη μη αναφορά της στήριξης του Οργανισμού ΝΕΟΝ, μπορεί να επιφέρει απόρριψη μελλοντικών προτάσεων ή 

αίτημα επιστροφής της χορηγίας.
• Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως για όποια αλλαγή στον προγραμματισμό της δράσης ή

για τυχόν μη ολοκλήρωσή της έως το τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2018.
• Στην περίπτωση μη εκκίνησης της διαδικασίας εκταμίευσης εκ μέρους του δωρεοδόχου μέχρι τη λήξη του 2017, η 

χορηγία δεν μεταφέρεται στο 2018. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 17 Μαρτίου 2017.
2  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail grants@neon.org.gr.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους μέσω e-mail από τη διεύθυνση grants@neon.org.gr στις 28 
Απριλίου 2017. Για πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ στο grants@neon.org.gr .



ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ονομασία Ιδρύματος / 
Οργανισμού / 
Φορέα

Διεύθυνση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email και website

Το όνομά σας και η θέση που κατέχετε

Αν δεν είστε διευθυντής/διευθύντρια του Ιδρύματος/Φορέα/Οργανισμού, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να υποβάλετε 
αυτή την αίτηση δηλώνοντας Ναι ή Όχι: 

Πρόκειται για Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό;

Παρακαλούμε να περιγράψετε  εν συντομία το σκοπό και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος/Φορέα/Οργανισμού που 
εκροσωπείτε. Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή μαζί 
με την αίτηση, β) Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της προκήρυξης προτού συμπληρώσετε τη φόρμα

Κατηγορία Χορηγίας 

          Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης ή ομαδικές Ελλήνων Καλλιτεχνών

          Παραγωγή Performance και Dance Production

Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης / Παραγωγή Performance και Dance Production
Παρακαλούμε να περιγράψετε συνοπτικά το project για το οποίο υποβάλλετε αίτηση επιχορήγησης (μέγιστη έκταση 1.000 
λέξεις). Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο χώρος διεξαγωγής, ο συνεργαζόμενος φορέας, η διάρκεια δράσης, λίστα 
καλλιτεχνών και προτεινόμενα έργα. Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να αποσταλεί σε 
ηλεκτρονική μορφή μαζί με την αίτηση, β) Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12.

Όνομα:

Θέση στον Οργανισμό: 

Ημερομηνία:   Υπογραφή:

ΟΧΙΝΑΙ

ΟΧΙΝΑΙ


