
 

 

 

PROJECT DATA - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ 

Applicant Information. Provide the following 

information about the project leader and 

main point of contact for this application. 

Πληροφορίες πρότασης. Καταχωρήστε 

τις πληροφορίες σχετικά με τον 

υπεύθυνο του έργου και τα στοιχεία 

επικοινωνίας για αυτό το έργο. 

  1.Name (First Name, Middle Name, Last 

Name) 

 1. Ονοματεπώνυμο 

2. Nationality 2. Υπηκοότητα 

3. Country of Residence  3. Χώρα Διαμονής 

4. City  4. Πόλη 

5. Job Title  5. Τίτλος Εργασίας 

6. Organization (if applicable) 6. Οργανισμός (αν υπάρχει) 

7. Link to Bio, Blog, or Organization 

Website (Please provide at least one link, 

if available) 

7. Σύνδεσμος προς Βιογραφικό, 

Ιστολόγιο ή Ιστοσελίδα Οργανισμού 

(Παρακαλούμε να δώσετε 

τουλάχιστον ένα σύνδεσμο, εάν 

υπάρχει)  

8. Email Address  8. Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

9. Phone Number  9. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

PROJECT INFORMATION - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

10. Project Title 10. Τίτλος Έργου 

11. Proposed Start Date  (Provide the 

proposed start date of the project) 

11. Προτεινόμενη Ημερομηνία Έναρξης 

(Καταχωρήστε την προτεινόμενη 

ημερομηνία έναρξης του έργου) 

12. Proposed End Date (Provide the 

proposed end date of the project. The total 

duration of the project cannot exceed nine 

(9) months) 

12. Προτεινόμενη Ημερομηνία Λήξης 

(Καταχωρήστε την προτεινόμενη 

ημερομηνία λήξης του έργου. Η 

συνολική διάρκεια του έργου δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες) 

13. Expected Number of Beneficiaries 13. Αναμενόμενος Αριθμός Δικαιούχων 

14. Total Project Budget (in Euros) 14. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου 

(σε ευρώ) 



 

 

 Provide the total cost of the project, 

including contributions from any other 

funding sources. Cost sharing is welcome 

and encouraged, but not required. Please 

submit a detailed budget and budget 

narrative in Section III below, using the 

"Budget Guidelines & Template" 

attachment. 

 Καταγράψτε το συνολικό κόστος του 

έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

συνεισφορών από οποιεσδήποτε 

άλλες πηγές χρηματοδότησης. Η 

συγχρηματοδότηση είναι 

ευπρόσδεκτη και ενθαρρύνεται, 

αλλά δεν απαιτείται. Παρακαλούμε 

όπως υποβάλετε λεπτομερή 

προϋπολογισμό στο τμήμα ΙΙΙ 

παρακάτω, χρησιμοποιώντας το 

συνημμένο αρχείο "Budget 

Guidelines & Template". 

15. Total Amount Requested (in Euros ) 15. Συνολικό Αιτούμενο Ποσό (σε ευρώ) 

 Total amount requested through this 

proposal 

 Συνολικό ποσό που ζητείται μέσω 

αυτής της πρότασης 

16. Has any of your project team members 

participated in the “Combating 

Misinformation through Media Literacy” 

conference, as a participant or as a trainer? 

If so, please provide name, country, 

organization, title/position. 

16. Έχει κάποιο από τα μέλη της ομάδας 

του έργου σας συμμετάσχει στο 

συνέδριο "Καταπολεμώντας την 

Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας 

για τα Μέσα", ως συμμετέχων ή ως 

εκπαιδευτής; Αν ναι, παρακαλώ 

αναφέρετε το όνομα, τη χώρα, τον 

οργανισμό και τον τίτλο/θέση εργασίας. 

17. Other Project Partners  

 

List any other partners (individuals or 

organizations who did NOT attend the 

“Combating Misinformation through Media 

Literacy” confernce) who will be involved in 

carrying out this project. Put "N/A" if not 

applicable 

17. Άλλοι Συνεργάτες Έργου 

 

Καταγράψτε όλους τους άλλους 

εταίρους (άτομα ή οργανώσεις που δεν 

συμμετείχαν στο συνέδριο 

"Καταπολεμώντας την 

Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας 

για τα Μέσα") που θα συμμετάσχουν 

στην υλοποίηση αυτού του έργου. Σε 

περίπτωση που δεν ισχύει το παραπάνω 

βάλτε "N/A". 

18.1. Which professional groups are 

involved in this proposal? (At least two are 

required.) 

18.1. Ποιες επαγγελματικές ομάδες 

εμπλέκονται στην πρόταση αυτή; 

(Απαιτούνται τουλάχιστον δύο.) 

 Journalists  Δημοσιογράφοι 

Teachers Εκπαιδευτικοί 

Policymakers Αντιπρόσωποι φορέων χάραξης 

πολιτικής 

The civil Society Κοινωνία των πολιτών 

Other Άλλο 



 

 

18.2. Please explain why they were selected 

and how they will work together, briefly. 

18.2. Παρακαλούμε όπως εξηγήσετε εν 

συντομία γιατί επελέγησαν και πώς θα 

συνεργαστούν. 

PROJECT DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

19. Executive Summary (up to 3500 

characters) 

19. Σύνοψη κυριότερων σημείων (μέχρι 

3500 χαρακτήρες) 

 Please summarize the core project idea, 

what you aim to achieve, and how it is 

relevant to combating misinformation 

through media literacy. 

 Συνοψίστε τη βασική ιδέα του 

έργου, τι επιδιώκετε να επιτύχετε, 

και εξηγήστε τη σύνδεση με την 

προσπάθεια για την καταπολέμηση 

της παραπληροφόρησης μέσω της 

παιδείας για τα μέσα. 

20. Why is this project important? (1200 - 

1500 characters) 

20. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το έργο; 

(1200 - 1500 χαρακτήρες) 

 Explain why the proposed project is 

important. What is the core challenge 

that you seek to address? What is the 

overall goal of the project, or the positive 

change you wish to see? Who will benefit, 

both directly and indirectly? 

 Εξηγήστε γιατί τη σημαντικότητα 

του προτεινόμενου έργου. Ποια είναι 

η βασική πρόκληση την οποία 

επιδιώκετε να αντιμετωπίσετε; Ποιος 

είναι ο γενικός στόχος του έργου ή 

η θετική αλλαγή που θέλετε να 

δείτε; Ποιος θα ωφεληθεί τόσο 

άμεσα όσο και έμμεσα; 

21. Objectives (1200 - 1500 characters) 21. Στόχοι (1200 - 1500 χαρακτήρες) 

 What are the objectives of the proposed 

project? The objectives should be 

specific, measurable, attainable, realistic, 

and time-framed. 

 Ποιοι είναι οι στόχοι του 

προτεινόμενου έργου; Οι στόχοι 

πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, 

μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και 

εντός του χρονοδιαγράμματος. 

22. Activities & Timeline (up to 3000 

characters) 

22. Δραστηριότητες & χρονοδιάγραμμα 

(μέχρι 3000 χαρακτήρες) 

 What specific activities will you conduct 

to achieve the project objectives, and on 

what timeline? Please outline a plan of 

action that describes the scope and detail 

of how the proposed work will be 

accomplished. Include projected dates 

and locations of all key project activities. 

 Ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες 

θα διεξάγετε για την επίτευξη των 

στόχων του έργου και με ποιο 

χρονοδιάγραμμα; Περιγράψτε με 

λεπτομέρεια το σχέδιο δράσης για το 

πώς θα επιτευχθεί το προτεινόμενο 

έργο. Συμπεριλάβετε τις  

ημερομηνίες και τοποθεσίες όλων 

των βασικών δραστηριοτήτων του 

έργου. 

23. Impact (1200 - 1500 characters) 23. Επίδραση (1200 - 1500 

χαρακτήρες) 

 What are the specific outcomes/results 

that you expect to see at the end of the 

project? How will you measure success? 

 Ποια είναι τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα που αναμένετε να 

δείτε στο τέλος του έργου; Πώς θα 



 

 

Help us understand how the project will 

truly make a difference. 

μετρήσετε την επιτυχία και την 

επίδραση του έργου; Βοηθήστε μας 

να καταλάβουμε πώς το έργο θα 

κάνει πραγματική διαφορά. 

24. Sustainability (1200 - 1500 characters) 24. Βιωσιμότητα (1200 - 1500 

χαρακτήρες) 

 Explain how you expect to sustain the 

project after grant funding ceases. 

 Εξηγήστε πώς θα διατηρήσετε τη 

βιωσιμότητα του έργου μετά το 

τέλος της χρηματοδότησης. 

BUDGET - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

25. Please use the "Budget Guidelines & 

Template" file to prepare a detailed budget 

and budget narrative for the proposed 

project, and upload the file here once 

completed. Budgets must be calculated in 

euros. 

25. Χρησιμοποιήστε το αρχείο "Budget 

Guidelines & Template" για να 

προετοιμάσετε μια λεπτομερή 

περιγραφή του προϋπολογισμού για το 

προτεινόμενο έργο και ανεβάστε το 

αρχείο εδώ όταν ολοκληρωθεί. Ο 

προϋπολογισμός πρέπει να αναφερθεί 

σε ευρώ. (Αν χρειάζεστε διευκρινίσεις ή 

το αρχείο στα ελληνικά επικοινωνήστε 

μαζί μας). 

 


