
Επιχορηγήσεις 
Κοινοτικής Ανάκαμψης 
Δήμου Brimbank

Ο Δήμος Brimbank προσφέρει εφάπαξ Επιχορηγήσεις Κοινοτικής Ανάκαμψης για να βοηθήσει στην ανάκαμψη της κοινότητας από 
τις μοναδικές προκλήσεις της νόσου COVID-19 και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα. Οι Επιχορηγήσεις στοχεύουν να βοηθήσουν την 
κοινότητα:

1. Για την ανοικοδόμηση διασυνδέσεων, την αύξηση των κοινωνικών δικτύων και τη μείωση της απομόνωσης, την προώθηση της 
συμμετοχής των κατοίκων και των υγιών σχέσεων ή και τη βελτίωση της κοινωνικής και ψυχικής υγείας.

2. Να συνεχίσει να λειτουργεί προσαρμόζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι δραστηριότητες και τα προγράμματα μέσω 
διαδικτυακών φόρουμ ή βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και την πρόσβαση σε διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας.

3. Να παρέχονται ευκαιρίες στους κατοίκους για να συνεχίσουν τον εθελοντισμό στην κοινότητα, διατηρώντας παράλληλα τις 
απαιτήσεις ασφαλούς απόστασης από τους άλλους.

4. Να προάγει τον πολιτισμό και την ποικιλομορφία στο Brimbank, τους υγιείς τρόπους ζωής, τον κοινωνικό εθελοντισμό, τις σχέσεις 
μεταξύ των γενεών, την αίσθηση ένταξης στο κοινωνικό σύνολο.

5. Να ενισχύσει την μαθησιακή ανάπτυξη και τις προσβάσεις στην απασχόληση - δραστηριότητες που στηρίζουν τους κατοίκους να 
έχουν πρόσβαση και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και την στήριξη των προσβάσεων για εκπαίδευση και απασχόληση.

Λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων περιορισμών από τη νόσο COVID-19, αυτές οι Επιχορηγήσεις Κοινοτικής Ανάκαμψης θα διατεθούν σε 
δύο στάδια για να επιτρέψουν στην κοινότητα Brimbank να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ανταποκριτικές δραστηριότητες και έργα:

• Ο Κύκλος του Σταδίου 1 ξεκινάει στις 24 Αυγούστου 2020 και κλείνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 (τρέχων).

• Ο Κύκλος του Σταδίου 2 θα ξεκινήσει στις αρχές του 2021, οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Οι Επιχορηγήσεις Κοινοτικής Ανάκαμψης θα αποτελούνται από δύο κατηγορίες

1. Συνεργατικοί Οργανισμοί Brimbank - Επιλέξιμοι μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες 
ή προγράμματα στο Brimbank. Οι αιτούντες σ’ αυτή 
την κατηγορία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
επιχορήγηση έως και $15.000.

2. Κοινοτικές ομάδες και οργανισμοί του Brimbank. Οι 
αιτούντες σ’ αυτή την κατηγορία μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση έως και $8.000.

	Στάδιο 1 Έναρξη υποβολής αιτήσεων  Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

	Στάδιο 1 Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2020 στις 11:59μμ

	Αξιολογήσεις Αιτήσεων Οκτώβριος – Νοέμβριος 2020 

	Ειδοποιήσεις, Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Διανομή Επιχορηγήσεων  Δεκέμβριος  2020

	Υλοποίηση χρηματοδοτημένων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων  Δεκέμβριος  2020 – Δεκέμβριος  2021 

	Στάδιο 2   Έναρξη υποβολής αιτήσεων Αρχές  2021 

Σημαντικές ημερομηνίες



274 - 0820

Διαδραστική ενημερωτική συνεδρία και πρακτική εκπαίδευση

Interactive information sessions will be offered alongside training to help you prepare your application,  
see table below for information. 

Register through the online form and you will then receive your zoom link to join the session. 

 
Ημέρα και Ημερομηνία 

 
Ώρα 

Διαδραστική ενημερωτική συνεδρία και 
πρακτική εκπαίδευση

Τρίτη, 25 Αυγούστου  2020 6.30-9μμ Πληροφορίες για τις Επιχορηγήσεις & 
Εκπαίδευση για τη Διαχείριση Κινδύνων 

Τετάρτη, 26 Αυγούστου  2020 6-9μμ Πληροφορίες για τις Επιχορηγήσεις & 
Εκπαίδευση για τη Διαχείριση Κινδύνων 

Δευτέρα 31 Αυγούστου  2020 10πμ–1μμ Πληροφορίες για τις Επιχορηγήσεις & 
Εργαστήριο για τη σύνταξη αιτήσεων 

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου  2020 10πμ–12.30μμ Ενημερωτική Συνεδρία για τις Επιχορηγήσεις 
& Πώς να διοργανώσετε μια Ασφαλή 
Δραστηριότητα ή Πρόγραμμα λόγω της νόσου 
COVID-19

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου  2020 6.30-9μμ Ενημερωτική Συνεδρία για τις Επιχορηγήσεις 
& Πώς να διοργανώσετε μια Ασφαλή 
Δραστηριότητα ή Πρόγραμμα λόγω της νόσου 
COVID-19

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου  2020 6–9μμ Πληροφορίες για τις Επιχορηγήσεις & 
Εργαστήριο για τη σύνταξη αιτήσεων 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα επιχορήγησης, ποια προγράμματα μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν ή όχι και πώς να υποβάλετε αίτηση, διαβάστε τις Οδηγίες για τις Επιχορηγήσεις Κοινοτικής Ανάκαμψης 
του Δήμου Brimbank

Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Γραμμή Πληροφοριών Επιχορηγήσεων: 9249 4036 
email: CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au

Επιχορηγήσεις Κοινοτικής Ανάκαμψης 
Δήμου Brimbank
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