
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Ίδρυμα Περιβάλλοντος για τον Αργολικό κόλπο (Argolic Environment Foundation - AEF) 
εδραιώθηκε το 2021 και δραστηριοποιείται στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας στην 
Πελοπόννησο και τα νησιά Σπέτσες και Ύδρα κατα προτεραιότητα. Στήθηκε ως ένας Βρετανικός μη 
κερδοσκοπικός, κοινωφελής οργανισμός με στόχο να στηρίξει βιώσιμες, τοπικές περιβαλλοντικές 
πρωτοβουλίες και να αναδείξει την αυταξία του φυσικού πλούτου του Αργολικού κόλπου. 
 

Αποτελεί μέλος του Conservation Collective, ενός διεθνούς δικτύου αντίστοιχων κοινωφελών 
οργανισμών που λειτουργούν στο εξωτερικό, και στοχεύουν στην προστασία, διατήρηση και 
αποκατάσταση φυσικών περιοχών, με έμφαση σε νησιά και περιοχές με έντονο τουριστικό 
ενδιαφέρον και άρα και πιέσεις στους φυσικούς τους πόρους. 

Το AEF συγκεντρώνει πόρους από ιδιώτες-δωρητές και επιχειρήσεις αλλά και συναφή ιδρύματα σε 
τοπικό και διεθνές επίπεδο, και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και εμπειρογνώμονες, 
διασφαλίζει τη στήριξη και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και βιώσιμη 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του θαλάσσιου, 
παράκτιου και χερσαίου οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας του Αργολικού κόλπου. 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση τοπικών δράσεων 
περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στον Αργολικό κόλπο 
 
Το Ίδρυμα AEF προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση τοπικών 
δράσεων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που προστατεύουν και αναγεννούν τα θαλάσσια και 
χερσαία οικοσυστήματα βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης καθώς και την 
ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και συλλογικοτήτων στον Αργολικό κόλπο. Το AEF θα 
επιχορηγήσει αποκλειστικά τις επιτυχείς δράσεις και πρωτοβουλίες. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε τοπικές δράσεις και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αφορούν στους 
πυλώνες: 

1. Προστασία Θαλάσσιας ζωής 
2. Διαχείριση απορριμμάτων 
3. Εκπαίδευση σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης 
4. Ανάπτυξη οικοτουρισμού  
5. Αναγεννητική γεωργία 

Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί σε φορείς που συνεργάζονται με τους τοπικούς φορείς και τη τοπική 
κοινωνία του Αργολικού κόλπου. 
 
 
 



Υποβολή πρότασης 
Οι φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την πρότασή τους για επιχορήγηση μπορούν να κάνουν 
αίτηση εδώ μέχρι τη 1 Μαρτίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο του AEF θα αξιολογήσει  τις προτάσεις 
και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα Απριλίου 2023. 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης 
Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης θα υπογράψουν με το AEF ένα συμφωνητικό όπου θα αναγράφονται 
αναλυτικά οι συνθήκες συνεργασίας. Η υλοποίηση των δράσεων / πρωτοβουλιών θα αρχίσει με την 
υπογραφή του συμφωνητικού και ο χρόνος υλοποίησης θα συμφωνηθεί από τα δύο μέλη, ανάλογα 
με τις ιδιαιτερότητες της δράσης / πρωτοβουλίας. 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
Ενδεικτικός μέγιστος προϋπολογισμός του Ιδρύματος για τις προτάσεις είναι 30,000 ευρώ.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της πρότασης για επιχορήγηση μπορείτε να βρείτε 
στα αγγλικά εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Μαριέλα 
Αντωνακοπούλου mariela@argolicgulfenvironment.org. 

 

Call for proposals 
 
 
INTRODUCTION 
 
The Argolic Environment Foundation (AEF) was established in 2021 to help the communities of the 
Argolic Gulf become leaders in the transition to sustainability, protecting and regenerating key marine 
and terrestrial ecosystems and improving the relationship between humans and nature.  
 
The AEF is a member of the Conservation Collective, a global network of locally-focused environmental 
foundations, emerging from the natural instinct of all people to protect what they love. The 
Conservation Collective facilitates funding for the most effective grassroots environmental initiatives, 
with world-class oversight, management and programme aid. 
 
AEF channels funds from private donors, businesses and philanthropists to the most impactful 
grassroots nature regeneration projects delivering positive change in the Argolic Region. We partner 
with local agencies and experts, ensure the support and implementation of effective initiatives for the 
promotion and sustainable management of the natural environment, including the protection of 
marine, coastal and terrestrial ecosystem, the biodiversity of the Argolic Gulf. 
 
Subject: Call for proposals for grassroots nature regeneration actions and initiatives at the Argolic 
Gulf 

The AEF is issuing a call for proposals for grassroots nature regeneration actions and initiatives to 
promote conservation and sustainability in the Argolic Gulf Environment. Through its grants the 
Foundation will exclusively subsidize the successful actions and initiatives. 

Evaluation criteria 
AEF will provide grants to local environmental initiatives, research projects, campaigns, capacity 
building and education programs across the following themes: 

https://www.tfaforms.com/4998320
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mailto:mariela@argolicgulfenvironment.org


1. Fishery and Marine Ecosystem Management  
2. Waste management  
3. Capacity Building, Education and Ecotourism Development  
4. Regenerative Agriculture 

The grants will be given by priority to grassroots nature regeneration actions and initiatives. 

Grant application process 
All interested entities or parties can complete the application form until the 1st of March 2023. The 
Steering Committee of AEF will review and evaluate the proposals. Successful grantees will be 
informed by mid-April 2023.  
 
Project Implementation Schedule 
The grantees will sign a Grant Agreement with the AEF with specific terms of collaboration. The 
implementation of the project will start as soon as the agreement is in place. The timeline of the 
project will be discussed and agreed upon. 
 
Indicative budget 
The Foundation's indicative maximum budget for the proposals is 30,000 euros. 
 
More information regarding the grant application process can be found here. Contact Mariela 
Antonakopoulou mariela@argolicgulfenvironment.org if you would like to discuss in further detail 
how to give your project the best chance of securing AEF funding. 
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