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Πρόγραμμα Κοινοτικών 
Επιχορηγήσεων Brimbank 
2022/2023

Η υποβολή αιτήσεων κλείνει στις 14 Αυγούστου 2022
Ο Δήμος Brimbank δεσμεύεται να παράσχει μια μοναδική βοήθεια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινοτικές ομάδες και 
οργανισμούς για την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου και 
συμβάλλουν στην ανάκαμψη της κοινότητας από τη COVID-19.

Το Πρόγραμμα Κοινοτικών Επιχορηγήσεων Brimbank 2022/2023 θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινότητα για την εφαρμογή 
καινοτόμων τοπικών λύσεων που απαιτούνται για την ανταπόκριση σε τρέχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της κοινότητας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου είναι 

• Άνθρωποι και Κοινότητα – Μια φιλόξενη, ασφαλής και υποστηρίζομενη κοινότητα - Ένα μέρος χωρίς αποκλεισμούς για όλους

• Τοποθεσίες και Χώροι – Βιώσιμες και συνδεδεμένες γειτονιές που υποστηρίζουν ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον - Ένας πράσινο 
μέρος για όλους.

• Ευκαιρία και Ευημερία – Μια πόλη που εστιάζει στο μέλλον, που μεταμορφώνεται, όπου όλοι έχουν ευκαιρίες να μάθουν και να 
μπορούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην - Ένας τόπος ευημερίας για όλους. 

Το Πρόγραμμα Κοινοτικών Επιχορηγήσεων Brimbank 2022/2023 προσφέρει επιχορηγήσεις σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες:

Κατηγορία Περιγραφή
1 Επιχορηγήσεις Ενίσχυσης της 

Κοινότητας (έως $10.000)
Στήριξη έργων και δραστηριοτήτων που ενισχύουν την κοινότητα, προάγουν την ανθεκτικότητα 
και την ηγεσία, τη δια βίου μάθηση, ενθαρρύνουν τις συνεργασίες και τη συμμετοχή στη 
ζωή της κοινότητας και αναπτύσσουν ισχυρή αίσθηση του ανήκειν και της ταυτότητας. Αυτά 
περιλαμβάνουν επίσης έργα που εμπλέκουν συμμετέχοντες στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
βελτιώνουν και ενθαρρύνουν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής.

2 Επιχορηγήσεις Έκτακτης 
Κλιματικής Ανάγκης (έως $10.000)

Στήριξη της κοινότητας για την υλοποίηση έργων που στηρίζουν τη μείωση των εκπομπών 
θερμοκηπίου και την κλιματική προσαρμογή στο Brimbank.

3 Επιχορηγήσης Ίδρυσης νέων 
Υπηρεσιών (έως $1.500)

Στήριξη για νέες κοινοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων νέων Ομάδων Ηλικιωμένων που 
εδρεύουν μόνιμα στο Brimbank. Οι αιτούντες μπορεί να είναι μη συσταθέντες οργανισμοί κατά τη 
στιγμή της αίτησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία σύστασης 
και ασφάλισης δημόσιας ευθύνης στην τελική οικονομική έκθεση της επιχορήγησης.

4 Επιχορηγήσεις Ψυχικής Υγείας  
και Ευεξίας (έως $10.000)

Στήριξη έργων ή δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την ψυχική υγεία και την ευεξία της 
κοινότητας, οικοδομούν την ικανότητα της κοινότητας να στηρίζει την ψυχική ευημερία και να 
ενισχύει τους δεσμούς της κοινότητας.

5 Επιχορηγήσεις Ιδεών Νέων 
Ατόμων (Έως $10,000)

Αυτή η κατηγορία απευθύνεται σε ένα νέο άτομο ή ομάδα νέων (12-25 ετών) που στηρίζεται από 
έναν οργανισμό Auspice ή είναι μέρος μιας συσταθείσας ομάδας, για να παραδώσει ένα έργο, 
εκδήλωση ή πρόγραμμα που επηρεάζει θετικά άλλους νέους στην Κοινότητα του Brimbank.

6 Επιχορηγήσεις Κοινοτικών 
Φεστιβάλ και Εκδηλώσεων  
(Έως $10.000)

Στήριξη της συμβολής μικρότερων ομάδων και οργανισμών του Brimbank που διαδραματίζουν 
έναν ρόλο στην οικοδόμηση μιας πιο συνδεδεμένης και συμμετέχουσας κοινότητας. Πρόκειται 
για τοπικά μικρότερης κλίμακας φεστιβάλ και εκδηλώσεις που προσελκύουν κυρίως τοπικό κοινό.

7 Επιχορηγήσεις Μεγάλων 
Φεστιβάλ και Εκδηλώσεων  
(Έως $25.000)

Στήριξη φεστιβάλ και εκδηλώσεων που προβάλλουν την ποικιλομορφία, τους χώρους, τα 
ταλέντα, τους πολιτισμούς ή τις μοναδικές προσφορές του Brimbank. Αυτά τα φεστιβάλ και 
οι εκδηλώσεις ενισχύουν τη φήμη του Brimbank ως ένα εξαιρετικό μέρος για κάποιον να ζει, 
να εργάζεται, να το επισκέπτεται και για παιχνίδι και είναι που είναι μεγαλύτερης κλίμακας και 
προσελκύουν πάνω από 5.000 άτομα. Θα εξεταστούν όλα τα είδη εκδηλώσεων.

8 Επιχορηγήσεις Λειτουργικών 
Δαπανών Ηλικιωμένων  
(έως $1.000)

Στήριξη σε ομάδες ηλικιωμένων στο Brimbank για τις καθημερινές λειτουργικές τους δαπάνες.
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Χρονοδιάγραμμα Προγγράματος Ενδεικτικές Ημερομηνίες 2022-2023

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Ενημερωτικές ημερίδες και συγγραφή αιτήσεων Επιχορηγήσεων 27 Ιουνίου - 14 Αυγούστου 2022

Τέλος προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 στις 11.50 μ.μ.

Αξιολόγηση Επιχορηγήσεων Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2022

Ειδοποιήσεις, Συμβάσεις Χρηματοδότησης και Διανομή Επιχορηγήσεων Οκτώβριος 2022

Υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων και δραστηριότητες Νοέμβριος 2022 - Νοέμβριος 2023

Έκθεση Προόδου Απρίλιος

Τελική Οικονομική Έκθεση Ιανουάριος 2023

Διαδραστικές Πληροφορίες Επιχορηγήσεων και Εργαστήρια Συγγραφής 
Επιχορηγήσεων 
Θα προσφερθούν διαδραστικές ενημερωτικές ημερίδες παράλληλα με εργαστήρια συγγραφής επιχορηγήσεων για να σας 
βοηθήσουν να προετοιμάσετε την αίτησή σας. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες.

Για να εγγραφείτε επισκεφθείτε το www.brimbank.vic.gov.au/grants 

 � Τετάρτη 6 Ιουλίου

 3 6-8 μ.μ.

 Y Visy Cares Hub 
80B Harvester Road  
Sunshine VIC 3020

	 Διαδραστική	Eνημερωτική	
Ημερίδα	πρόσωπο	με	πρόσωπο	

 � Πέμπτη 14 Ιουλίου

 3 10-12 μ.μ.

 Y Sydenham Community Hub 
101/Level 1, 1 Station St, Taylors 
Lakes VIC 3038

	 Διαδραστική	Eνημερωτική	
Ημερίδα	πρόσωπο	με	πρόσωπο	

 Περισσότερη εστίαση 
στην Κατηγορία Έκτακτης 
Κλιματικής Ανάγκης 

 � Τρίτη 19 Ιουλίου

 3 6-8 μ.μ.

 W Διαδικτυακά	

	 Διαδικτυακή	Διαδραστική	
Ενημερωτική	Ημερίδα

 Περισσότερη εστίαση στην 
Κατηγορία Επιχορήγησης 
Ιδεών για Νέους

 � Πέμπτη 21 Ιουλίου 

 3 10 π.μ.-1 μ.μ.

 Y St Albans Community Centre 33 
Princess Street,  
St Albans VIC 3021

	 Διαδραστικό	Εργαστήρι	
Συγγραφής	Επιχορηγήσεων	

 � Τρίτη 26 Ιουλίου

 3 6-8 μ.μ.

 W Διαδικτυακά

	 Διαδικτυακή	Διαδραστική	
Ενημερωτική	Ημερίδα

 Περισσότερη εστίαση στις 
Κατηγορίες Φεστιβάλ και 
Εκδηλώσεων

 � Τετάρτη 3 Αυγούστου

 3 5.30 - 8.30 μ.μ.

 W Διαδικτυακά

	 Διαδικτυακό	Διαδραστικό	
Εργαστήρι	Συγγραφής	
Επιχορηγήσεων	

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, την επιλεξιμότητα επιχορηγήσεων, τι μπορεί (ή 
δεν μπορεί) να χρηματοδοτηθεί, δείτε τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Προγράμματος Κοινοτικών Επιχορηγήσεων Brimbank 
2022/2023 μέσω www.brimbank.vic.gov.au/grants 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας Επιχορηγήσεων:  9249 4036  
✉ CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au 
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