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For English please scroll down 

Η αίτηση συμπληρώνεται στα αγγλικά ή στα ελληνικά. 

Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ (εφεξής ΝΕΟΝ) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για το ότι η χορηγία 
αξιοποιήθηκε για τον σκοπό που ζητήθηκε.  

Με την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου προγράμματος θα πρέπει να σταλεί στον ΝΕΟΝ ένα αντίγραφο όλου του έντυπου 
ή/και ηλεκτρονικού υλικού (κατάλογοι, προγράμματα, σχετικές δημοσιεύσεις, κλπ.). Ο ΝΕΟΝ διατηρεί το δικαίωμα 
κοινοποίησης του υλικού αυτού στην ιστοσελίδα του οργανισμού (neon.org.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους επιλεχθέντες.  

Η στήριξη του ΝΕΟΝ θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε κάθε μορφή επικοινωνίας της επιχορηγούμενης δράσης. Ενδεχόμενη 
μη αναφορά της στήριξης του ΝΕΟΝ, μπορεί να επιφέρει απόρριψη μελλοντικών προτάσεων ή αίτημα επιστροφής της 
χορηγίας. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους επιλεχθέντες.  

Στην περίπτωση μη εκκίνησης της διαδικασίας εκταμίευσης εκ μέρους του δωρεοδόχου μέχρι τη λήξη του 2023, η χορηγία 
δεν μεταφέρεται στο 2024.  

Ο ΝΕΟΝ θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στον προγραμματισμό της δράσης ή για τυχόν 
μη δυνατότητας ολοκλήρωσής της έως το τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2024.  

Οι αιτούντες βεβαιώνουν ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση είναι ακριβείς, ενώ σε 
περίπτωση που ζητηθεί θα προσκομίσουν προς απόδειξη οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό. 

Οι αιτούντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι σε περίπτωση ανακριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων η παρούσα Αίτηση 
θα αποσυρθεί από την διαδικασία αξιολόγησης. 

Ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων στην παρούσα αίτηση, Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
είναι ο εκάστοτε Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποβάλλει αίτηση, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τη νόμιμη διαβίβαση 
στον ΝΕΟΝ προσωπικών δεδομένων τυχόν φυσικών προσώπων (π.χ. καλλιτεχνών) και ενημερώνει τα υποκείμενα για την 
διαβίβαση των δεδομένων τους στον ΝΕΟΝ. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι αρμόδιος για την ικανοποίηση των 
αιτημάτων των φυσικών προσώπων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους. Τυχόν αιτήματα φυσικών προσώπων σε 
σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που απευθύνονται στον ΝΕΟΝ, θα διαβιβάζονται άμεσα στον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την ικανοποίησή τους. 

Ο ΝΕΟΝ διατηρεί αρχείο με τις προτάσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και προς τον σκοπό της διαχείρισης και 
εκτέλεσης της χορηγίας μέχρι τη λήξη της διαδικασίας του προγράμματος (ήτοι μέχρι το τέλος του Α’ εξαμήνου της 
επόμενης χρονιάς ή σε περίπτωση που υπάρξει παράταση μέχρι το πέρας αυτής), με την επιφύλαξη της τρίτης παραγράφου 
ανωτέρω που αφορά στην επιχορηγούμενη πρόταση. Ο ΝΕΟΝ βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων – σχετική ενημέρωση μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του ΝΕΟΝ.  
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The application may be completed in Greek or English.  

NEON Organization (hereafter NEON) reserves the right to request evidence showing that the grant was used for the 
purposes it was awarded. 

Once completed, a copy of all related printed and/or electronic material (catalogues, programs, publicity and press 
coverage etc.) for all funded projects must be sent to NEON. NEON has the right to share this material on the 
organization’s website (neon.org.gr) and social media channels. More information will be given to successful applicants.  

NEON’s support must be explicitly mentioned in all communications or promotional material relating to the project. 
Successful applicants will be provided with further information on how to do this. Any failure to mention NEON’s support 
of a project may lead to the return of the grant money and the rejection of future proposals.  

In order to receive the grant in full, all financial procedures must be completed by the end of 2023. The sponsorship 
cannot be transferred to 2024.  

Successful applicants must be able to provide a valid legal document acknowledging receipt of the grant. The funded 
project must be implemented by the end of June 2024.  

NEON must be informed in due course for any changes in programming or cancelation of the project. Applicants hereby 
declare that all information submitted to this application form is true and in the case that is requested they will provide 
evidence of supporting documents. 

Applicants hereby declare that they are informed and accept that in case of inaccurate or misleading statements this 
application will be withdrawn from the evaluation procedure. 

With regard to the processing of personal data of individuals involved in the present application, the competent Non-Profit  
Organization applying for this grant is the Data Controller, who is responsible for lawfully transmitting to NEON personal 
data of any individual (i.e. artists) and informing the subjects about forwarding their data to NEON. The Data Controller is 
competent for satisfying the requests of individuals with respect to their personal data. Any requests from individuals 
addressed to NEON for the processing of their personal data, will be forwarded directly to the Data Controller for their 
satisfaction.  

NEON maintains a record of the proposals with regard to the grants program and for the purpose of managing and 
executing the sponsorship until the termination of the program (i.e. until the end of the first semester of the following 
year or, in case of an extension, until the end of this), without prejudice to the third paragraph above concerning the grant 
proposal. NEON is in compliance with the General Data Protection Regulation - you can find relevant information in the 
Privacy Policy on NEON’s website. 
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