
______________________________________________________________ 

Office for Economic and Commercial Affairs in Johannesburg 

Address: Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg 

Tel.: +2711 214 2317 Fax: +2711 214 2304, e-mail: ecocom-johannesburg@mfa.gr 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 9 Μαΐου 2018 

 

Ενημέρωση για υποβολή ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση καινοτόμων προγραμμάτων  

σε χώρες της Νότιας και Ανατολική Αφρικής. 
 

 Όπως πρόσφατα ανακοίνωσε το Ταμείο Συνεργασίας για την Ενέργεια και το Περιβάλλον 

Αφρικής-EEP Africa (Energy and Environment Partnership Trust Fund-Southern and East Africa), η 

ημερομηνία υποβολής προτάσεων έργων που αφορούν στην χρηματοδότηση καινοτόμων 

προγραμμάτων σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Αφρικής, ορίστηκε η 15 Μαΐου 2018, με 

καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων το τέλος Ιουνίου 2018. 

 

   Το ανωτέρω Ταμείο EEP Africa είναι ένα Ταμείο Πολλαπλών Χορηγών (Multi-Donor Fund) 

που παρέχει χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις, σε αρχικό στάδιο, που κυμαίνονται από € 200.000 

έως και € 1 εκατ. (με ελάχιστη συγχρηματοδότηση το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του 

έργου) και αφορά σε καινοτόμα προγράμματα στους τομείς της “πράσινης ενέργειας” και σε 

αντίστοιχες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα.  

   

  Την ευθύνη διαχείρισης του Ταμείου έχει το Nordic Development Fund-NDF, ενώ από το 

2010 συνεισφέρουν οικονομικά και οι Υπηρεσίες Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Αυστρίας 

(Austrian Development Cooperation), Ηνωμ. Βασιλείου (UKaid), ενώ μέσω του Nordic 

Development Fund-NDF συνεισφέρουν η Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία. 

 

  Το Ταμείο δραστηριοποιείται στις κάτωθι αφρικανικές χώρες: Νοτ. Αφρική, Μποτσουάνα, 

Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Λεσόθο, εΣουάζι(πρώην Σουαζιλάνδη) Ουγκάντα, Ζάμπια, Τανζανία, Κένυα, 

Ζιμπάμπουε, Μπουρούντι, Ρουάντα, Μαλάουι, Σεϋχέλλες. 

 

  Από το 2010, η EEP Africa έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 200 έργα (με συνολική 

χρηματοδότηση ύψους € 57 εκατ.) που αποσκοπούν στην παροχή βιώσιμων ενεργειακών υπηρεσιών 

και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα ειδικά προγράμματα της EEP Africa έχουν 

επιδείξει υψηλή καινοτομία στην παροχή “πράσινης ενέργειας”, διευκολύνοντας την μεταφορά 

τεχνολογίας ενώ ενθαρρύνει τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και συμμετοχή σε επιλέξιμα έργα 

μέσω συμπράξεων. 

   

  Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

www.eepafrica.org ή μέσω email στο: info@eepafrica.org 
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