ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
(SNF ARTIST FELLOWSHIP PROGRAM)
Η «ARTWORKS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (εφεξής ‘ARTWORKS) προκηρύσσει το
δεύτερο (2ο) Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNF Artist
Fellowship Program) (εφεξής το ‘Πρόγραμμα’), με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η απονομή χρηματικών
βραβείων ύψους οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για το οχτάμηνο Σεπτέμβριος 2019 - Μάιος
2020, σε καθένα από ογδόντα (80) φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 25 έως 40 ετών, ως έπαινοι
για την ηθική και υλική αμοιβή τους και ως αναγνώριση και επιδοκιμασία των ατομικών
ικανοτήτων και επιδόσεών τους στα κάτωθι πεδία: Εικαστικές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική,
Χαρακτική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις, Περφόρμανς, Εικαστικό βίντεο, Πολλαπλά και Νέα
Μέσα, Ψηφιακές μορφές τέχνης), Κινούμενη Εικόνα (Μυθοπλασία, Ντοκιμαντέρ,
Animation), Χορός (ερμηνεία, χορογραφία) και Επιμέλεια Εικαστικών Εκθέσεων. Στο
πλαίσιο του Προγράμματος, το προσωπικό της ARTWORKS σε συνεργασία με καταξιωμένους
επαγγελματίες του καλλιτεχνικού χώρου, θα διοργανώσει σεμινάρια και διαλέξεις, όπου οι
συμμετέχοντες θα ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες και τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα θα
έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν το έργο τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της
ARTWORKS, καθώς και μέσω δημόσιων εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η ARTWORKS.
1. Όροι και Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
➢

➢

➢
➢
➢

Για τα πεδία των Εικαστικών Τεχνών και της Κινούμενης Εικόνας, να έχουν γεννηθεί
από το έτος 1978 έως και το έτος 1993. Συγκεκριμένα, στις Εικαστικές τέχνες θα
δοθούν τριάντα πέντε (35) βραβεία σε υποψηφίους που έχουν γεννηθεί από το έτος
1983 έως και το έτος 1993 και δέκα (10) βραβεία σε υποψηφίους που έχουν γεννηθεί
από το έτος 1978 έως και το έτος 1982. Στην Κινούμενη Εικόνα θα δοθούν δεκαπέντε
(15) βραβεία σε υποψηφίους που έχουν γεννηθεί από το έτος 1983 έως και το έτος
1993 και πέντε (5) βραβεία σε υποψηφίους που έχουν γεννηθεί από το έτος 1978 έως
και το έτος 1982. Τέλος, στο Χορό θα δοθούν δέκα (10) βραβεία και στην Επιμέλεια
Εικαστικών Εκθέσεων πέντε (5) βραβεία σε υποψηφίους που έχουν γεννηθεί από το
έτος 1983 έως και το έτος 1993.
Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να έχουν
ολοκληρώσει είτε εννέα (9) έτη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(6 έτη δημοτικό και 3 έτη γυμνάσιο) είτε έξι (6) έτη φοίτησης στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (3 έτη γυμνάσιο και 3 έτη λύκειο), σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
Να διαμένουν και να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Για το φορολογικό έτος 2017 το φορολογητέο εισόδημά τους να μη ξεπερνά τις
δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€).
Να έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές σε δημόσιο ή ιδιωτικό
Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
αναγνωρισμένη Επαγγελματική Σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε ένα από τα
ανωτέρω πεδία για το οποίο δηλώνουν συμμετοχή, ή σε συναφές πεδίο. Οι
υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα κατά τη διάρκεια του
προγράμματος. Εξαίρεση αποτελούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση.
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➢

Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. συμμετοχή σε
εκθέσεις, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες, δημοσιεύσεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια,
δομές φιλοξενίας καλλιτεχνών, δομές φιλοξενίας επιμελητών κ.ά.). Αν υπάρχουν κενά
στην επαγγελματική δραστηριότητα, θα πρέπει να παρέχεται σχετική αιτιολόγηση.

2. Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικά
2.1 Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη προτού
συμπληρώσουν την αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Αιτήσεις
που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης
αποσύρονται αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης.
2.2 Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
2.3 Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός
των καθορισμένων προθεσμιών που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Παράλειψη
υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της ανάλογης προθεσμίας συνεπάγεται την
απόρριψη της αίτησης.
2.4 Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε ένα μόνο από τα πεδία,
δηλαδή ή στις Εικαστικές Τέχνες ή στην Κινούμενη Εικόνα ή στον Χορό ή στην Επιμέλεια
Εικαστικών Εκθέσεων.
2.5 Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω
του ειδικά διαμορφωμένου συστήματος που θα φιλοξενείται στον ιστότοπο της ARTWORKS
(http://www.art-works.gr). Στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε υποψήφιος θα πρέπει να
ψηφιοποιήσει και να επισυνάψει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή, ανάλογα με την
περίπτωση, να συμπληρώσει πεδία με τις ακόλουθες πληροφορίες:
➢ Ελληνικό διαβατήριο/δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή απολυτήριο ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα, κατά περίπτωση.
➢ Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2017.
➢ Πτυχίο ολοκλήρωσης του βασικού κύκλου σπουδών σε δημόσιο ή ιδιωτικό
Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
αναγνωρισμένη Επαγγελματική Σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε ένα από τα
ανωτέρω πεδία ή σε άλλο συναφές πεδίο.
➢ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που κατά περίπτωση αποδεικνύει την
καλλιτεχνική/επιμελητική του δραστηριότητα, με αναφορά -εκτός άλλων- σε
συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες, δημοσιεύσεις, εργαστήρια,
δομές φιλοξενίας καλλιτεχνών/επιμελητών κ.ά.
➢ Αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς του (portfolio) αποτελούμενο από ψηφιακά
αρχεία, η μορφή και το μέγεθος των οποίων θα ορίζονται λεπτομερώς μέσα από τις
οδηγίες υποβολής της αίτησης για κάθε πεδίο.
➢ Σύντομες απαντήσεις σε ερωτήματα που θα τεθούν σχετικά με τη συμμετοχή του στο
Πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα γιατί επιθυμεί να συμμετάσχει, πώς προτίθεται να
αξιοποιήσει το χρηματικό βραβείο κ.ά.
➢ Τη συνημμένη ψηφιοποιημένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι
α) διαμένει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, β) δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του
στην ARTWORKS για τη συλλογή και νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή του στο πλαίσιο των σκοπών της
υλοποίησης του Προγράμματος, δηλαδή στο πλαίσιο αξιολόγησης της αίτησης
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υποψηφιότητάς του στο Πρόγραμμα και σε περίπτωση επιλογής του, στο πλαίσιο
όλων των δράσεων του Προγράμματος γ) δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στην
ARTWORKS για τη διατήρηση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα που
περιλαμβάνονται στην αίτησή του για χρονικό διάστημα δέκα ετών για ερευνητικούς
και στατιστικούς σκοπούς δ) εγγυάται ότι είναι αποκλειστικός δημιουργός και
δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί του αντιπροσωπευτικού δείγματος
έργου που περιλαμβάνεται στην αίτησή του και ότι επί αυτού δεν υφίσταται κανένα
δικαίωμα ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου και ε) τα στοιχεία που υποβάλλει στο
πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής του στο «2ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών
(SNF Artist Fellowship Program)» είναι ακριβή και αληθή.
2.6. Ρητά δηλώνεται ότι η ARTWORKS συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων η ARTWORKS:
i) μεριμνά και λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την τήρηση
απορρήτου, εμπιστευτικότητας και για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων
ii) προβαίνει στη συλλογή και στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος, δηλαδή για την
οργάνωση και την αποτελεσματική διαχείριση του Προγράμματος
iii) διατηρεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις
των υποψηφίων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την υλοποίηση του
Προγράμματος και πάντως όχι περισσότερο από χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη λήψη
της αίτησης υποψηφιότητας για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Μετά από το εν
λόγω χρονικό διάστημα, τα δεδομένα θα διαγράφονται και το σχετικό αρχείο θα
καταστρέφεται
iv) ενημερώνει ότι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν ανά πάσα στιγμή
δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διαγραφής ή μεταφοράς των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ότι τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκήσουν απευθυνόμενα στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@art-works.gr και ότι σε κάθε περίπτωση
μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων

3. Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής
3.1 Οι αιτήσεις ταξινομούνται κατά πεδίο. Στη συνέχεια εξετάζεται από την ARTWORKS εάν
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και εάν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 2. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα
συνεκτιμηθούν οι απαντήσεις των υποψηφίων στα ερωτήματα που τίθενται στην αίτηση
σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, η συνάφεια των σπουδών τους με το πεδίο
για το οποίο υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, καθώς και το περιεχόμενο του αναλυτικού
βιογραφικού σημειώματός τους. Οι αιτήσεις που θα επιλεχθούν από την ομάδα της
ARTWORKS, θα προωθηθούν για αξιολόγηση σε επόμενο επίπεδο.
3.2 Επιτροπές αξιολόγησης (μία για κάθε πεδίο), με μέλη προσωπικότητες εγνωσμένου
κύρους και φήμης στο οικείο πεδίο, εξετάζουν τις αιτήσεις που θα λάβουν από την ομάδα
της ARTWORKS και βαθμολογούν κατά την ελεύθερη κρίση τους, εστιάζοντας -μεταξύ
άλλων- το υποβληθέν δείγμα της δουλειάς τους (portfolio), το αναλυτικό βιογραφικό τους
σημείωμα, το προσωπικό καλλιτεχνικό τους σημείωμα (artist statement), καθώς και την
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εκτιμώμενη εξέλιξη και ωφέλειά τους μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, όπως
αυτά αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε
υποψηφίου. Στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών η εν λόγω επιτροπή θα είναι πενταμελής,
ενώ στους τομείς της Κινούμενης Εικόνας, του Χορού και της Επιμέλειας Εικαστικών
Εκθέσεων οι επιτροπές θα είναι τριμελείς. Τα ονόματα των μελών των επιτροπών θα
ανακοινωθούν με την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
3.3 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τις επιτροπές, η Διοίκηση της ARTWORKS
ανακοινώνει κατ’ αλφαβητική σειρά τους καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν, χωρίς δικαίωμα των
υποψηφίων για υποβολή ένστασης ή αντίρρησης. Εκείνοι θα κληθούν να υπογράψουν, εντός
30 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με την
ARTWORKS, όπου θα ορίζονται οι όροι απονομής του χρηματικού βραβείου.

4. Διάρκεια και Δομή του Προγράμματος
Το χρηματικό βραβείο των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) θα δοθεί σε καθέναν από τους
εβδομήντα πέντε (75) καλλιτέχνες και πέντε (5) επιμελητές για το χρονικό διάστημα
Σεπτέμβριος 2019 - Μάιος 2020, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (τον Σεπτέμβριο του 2019 και
τον Μάιο του 2020 αντίστοιχα). Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται καμία υποχρέωση
παραγωγής έργου από τους βραβευθέντες σε αντάλλαγμα του απονεμηθέντος χρηματικού
βραβείου, και κανένα όφελος δεν θα αποκομίσει η ARTWORKS, η οποία επιβραβεύει τους
συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα μόνο σε εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της. Τυχόν
καλλιτεχνικό έργο που θα παραχθεί εντός του χρονικού διαστήματος του Προγράμματος
(Σεπτέμβριος 2019 - Μάιος 2020), θα ανήκει κατά κυριότητα στον δημιουργό και θα
αξιοποιείται αποκλειστικά από εκείνον. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα κληθούν μόνο
να χορηγήσουν στην ARTWORKS άδεια χρήσης και προβολής, μεταξύ άλλων στον ιστότοπο
της ARTWORKS, της πορείας και των επιτευγμάτων του έργου τους, αποκλειστικά για τους
σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης του Προγράμματος. Επίσης, κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, οι βραβευθέντες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε δράσεις της
ARTWORKS προς ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, ο
καθένας στο πεδίο που δραστηριοποιείται. Θα κληθούν να υποβάλουν ωστόσο, δύο
εκθέσεις προόδου (μία ανά τετράμηνο) σε ειδικά διαμορφωμένη φόρμα από την
ARTWORKS, όπου θα εκθέτουν την εξέλιξη της καλλιτεχνικής τους/επιμελητικής τους
δραστηριότητας κατά το διάστημα αυτό.

5. Χρονοδιάγραμμα
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: 4 – 24 Φεβρουαρίου 2019
Απώτατη ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: 15 Ιουνίου 2019
Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
ανατρέξουν στον ιστότοπο της ARTWORKS http://www.art-works.gr
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