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1. Εισαγωγή
1.1 Σχετικά με τον προαστιακό 
σιδηρόδρομο Suburban Rail Loop East
Ο προαστιακός σιδηρόδρομος Suburban Rail Loop (SRL) 
East θα δημιουργήσει μια εντελώς νέα υπόγεια 
σιδηροδρομική γραμμή μήκους 26 χιλιομέτρων στον 
μεσαίο δακτύλιο των προαστίων της Μελβούρνης που θα 
μεταφέρει τους επιβάτες από τον σταθμό SRL στο 
Cheltenham στον σταθμό SRL στο Box Hill σε περίπου 22 
λεπτά.  

Το SRL East είναι ταυτόχρονα ένα σημαντικό έργο 
σιδηροδρομικής υποδομής και μια μοναδική ευκαιρία να 
αξιοποιήσουμε τα καλύτερα χαρακτηριστικά των μεσαίων 
προαστίων της Μελβούρνης για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, την κάλυψη των αναγκών στέγασης και 
άλλες ευκαιρίες που θα προκύψουν από την πρόσβαση σε 
ευκολότερες και αποτελεσματικότερες δημόσιες 
συγκοινωνίες.  

Τα κοινοτικά έργα, οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι, τα ενεργά 
δίκτυα μεταφορών και τα κοινοτικά περιουσιακά στοιχεία 
όπως κέντρα, παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις άθλησης και 
αναψυχής και οι δημιουργικοί χώροι αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία βιώσιμων, ελκυστικών και εύρυθμων 
περιοχών. 

Κατά τη φάση κατασκευής του SRL East, η Κυβέρνηση 
Βικτώριας θέλει να στηρίξει, να ενισχύσει και να 
βελτιώσει υγιείς, ασφαλείς και βιώσιμους τοπικούς 
πληθυσμούς και μέρη στις περιοχές γύρω από τους 
μελλοντικούς σταθμούς στο Cheltenham, Clayton, 
Monash, Glen Waverley, Burwood και Box Hill. 

1.2 Σχετικά με το Ταμείο Κοινοτικών 
Έργων SRL
Κατά τη φάση κατασκευής του SRL East, η Κυβέρνηση 
Βικτώριας θέλει να στηρίξει, να ενισχύσει και να 
βελτιώσει υγιείς, ασφαλείς και βιώσιμους τοπικούς 
πληθυσμούς και μέρη στις περιοχές γύρω από τους 
μελλοντικούς σταθμούς στο Cheltenham, Clayton, 
Monash, Glen Waverley, Burwood και Box Hill και σε άλλες 
παρακείμενες περιοχές κοντά στην επιφανειακή υποδομή 
του SRL East. 

Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργηθήκε ένα Ταμείο 
Κοινοτικών Έργων SRL (το Ταμείο) $250 εκατομμυρίων για 
τη στήριξη μεγάλων και μικρών πρωτοβουλιών που θα 
στηρίξουν τις τρέχουσες ανάγκες των κατοίκων, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι Περιοχές του SRL με 
την πάροδο του χρόνου θα είναι έτοιμες για τις αλλαγές 
που θα συνοδεύουν τη νέα σιδηροδρομική γραμμή. 

Το Ταμείο στοχεύει να αυξήσει τις κοινωνικές ανέσεις στις 
περιοχές του SRL East για να στηρίξει υγιείς, ασφαλείς, 
βιώσιμες κοινότητες και στους τέσσερις ευρείς τομείς 
χρηματοδότησης: 

1. Κοινοτική Στήριξη, συμπεριλαμβανομένων τοπικής 
άθλησης, φεστιβάλ και εκδηλώσεων και έργων υπό την 
καθοδήγση κοινοτικών ομάδων 

2. Κοινοτικές Υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
παιδικών χαρών, δημιουργικών χώρων και κοινοτικών 
κέντρων

3. Υγιής και ενεργής Μετακίνηση, 
συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων, μονοπατιών 
πεζοπορίας και πρόσβασης στη δημόσια συγκοινωνία

4. Δημόσιοι Ανοιχτοί Χώροι, συμπεριλαμβανομένων 
νέων και βελτιωμένων ανοιχτών χώρων 

Ο πρώτος γύρος χρηματοδότησης CPF είναι για 
Επιχορηγήσεις Κοινοτικής Στήριξης.  Αυτές οι 
επιχορηγήσεις χορηγούνται για κοινοτικά έργα βάσης, 
όπως πόροι για τοπικούς οργανισμούς και τη βελτίωση 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.  Αυτός ο γύρος θα ξεκινήσει 
την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και θα κλείσει στις 23:59 την 
Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.  

Οι μελλοντικοί γύροι θα υπόκεινται σε μελλοντικές 
κατευθυντήριες γραμμές προσαρμοσμένες στους στόχους 
του γύρου. 

Το Ταμείο θα το διαχειρίζεται η Αρχή Προαστιακού 
Σιδηροδρόμου (Suburban Rail Loop Authority). 

1.3 Επιχορηγήσεις Κοινοτικής Στήριξης
Στον 1ο γύρο θα δοθούν επιχορηγήσεις για έργα 
κοινοτικής στήριξης εντός των περιοχών του SRL East. 

Θα είναι επιλέξιμα ένα ευρύ φάσμα έργων. Τα 
προτεινόμενα έργα θα πρέπει να βελτιώσουν τη 
συνδεσιμότητα των κατοίκων, να ανταποκρίνονται στις 
κοινοτικές ανάγκες και να ενισχύσουν τη συνοχή της 
κοινότητας φέρνοντας μαζί τους κατοίκους να 
συμμετέχουν σε τοπικές δραστηριότητες και 
πρωτοβουλίες.  Οι επιχορηγήσεις Κοινοτικής Στήριξης θα 
έχουν ως στόχο κοινοτικά έργα που πληρούν τους 
παρακάτω στόχους για το έργο SRL: 

Θα διευκολύνουν την κοινοτική ανάπτυξη, αστική 
ανανέωση και βελτιωμένη βιωσιμότητα, ή 

Θα αυξήσουν την παραγωγικότητα βοηθώντας τη 
δημιουργία μεγαλύτερης απασχόλησης, οικονομικής 
δραστηριότητας και επενδύσεων, ή 

Θα βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη 
Μελβούρνη, ενισχύοντας την υγιή και ενεργή μετακίνηση 
και τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, και

Θα ευθυγραμμίζονται γενικά με τις τοποθεσίες και τις 
φιλοδοξίες των περιοχών SRL, όπως προσδιορίζονται 
στην Επιχειρηματική και Επενδυτική Μελέτη για το SRL, 
και

Θα επιδεικνύουν καινοτομία, βέλτιστη σχέση κόστους/
οφέλους και διαχείριση μη χρηματοοικονομικών 
κινδύνων.  

Οι συνεισφορές ενθαρρύνονται, τόσο οικονομικές όσο  
και σε είδος. 

Οι επιχορηγήσεις του 1ου Γύρου θα στηρίξουν τοπικά 
έργα αξίας μεταξύ $10.000 - $80.000 που πληρούν τα 
κριτήρια αξιολόγησης. 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή αξιολόγησης 
που θα συσταθεί από την Suburban Rail Loop Authority 
(SRLA) με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο Τμήμα 3. 
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2. Επιλεξιμότητα
2.1 Επιλέξιμοι αιτούντες 
Οι αναγνωρισμένοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με 
προτάσεις για έργα που βρίσκονται κοντά σε 
προτεινόμενους σταθμούς του SRL East ή σιδηροδρομική 
υποδομή μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Κοινοτική 
Επιχορήγηση.  

Δεχόμαστε αιτήσεις από: 

 — αναγνωρισμένους μη κερδοσκοπικούς κοινοτικούς 
οργανισμούς

 — ομάδες υπό την αιγίδα μη κερδοσκοπικών κοινοτικών 
οργανισμών.

Στους αναγνωρισμένους μη κερδοσκοπικούς κοινοτικούς 
οργανισμούς μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται:

 — φιλανθρωπικοί οργανισμοί 

 — οργανισμοί που δέχονται δωρεές οι οποίες εκπτίπτουν 
της φορολογίας (Deductible Gift Recipient - DGR) ή 
Κοινωφελή Ιδρύματα (Public Benevolent Institution - PBI) 

 — συνεταιρισμοί

 — εταιρείες που λειτουργούν υπό καθεστώς περιορισμένης 
ευθύνης βάσει εγγύησης ή/και μετοχών (μη διανομή 
κερδών ή μερισμάτων) 

 — τραστ που είναι εγγεγραμμένα στην Αυστραλιανή 
Επιτροπή Φιλανθρωπικών και Μη Κερδοσκοπικών 
Ιδρυμάτων (Australian Charities and Not-for-profits 
Commission - ACNC) 

 — σύλλογοι (βάσει του Νόμου Σύστασης Εταιρικής Μορφής 
Συλλόγων 2012 (Βικτώρια)) 

 — Τοπικά Συμβούλια Γης Αβορίγινων

 — οργανισμοί που συστάθηκαν βάσει νόμου της Βουλής

 — Σχολεία, αθλητικές λέσχες

Για να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για Κοινοτική 
Επιχορήγηση, οι αιτούντες πρέπει: 

 — να έχουν έδρα ή να διεξάγουν δραστηριότητες που 
ωφελούν τα μέλη αυτών των κοινοτήτων 

 — προτείνουν ένα έργο όπου η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων ή και των αποδεκτών του έργου είναι 
ντόπιοι κάτοικοι 

 — Θα ληφθούν επίσης υπόψη έργα και πρωτοβουλίες που 
αφορούν επιφανειακές περιοχές που θα φιλοξενήσουν 
υποδομές στήριξης για το SRL East 

 — να επιδείξουν ότι το έργο μπορεί να παραδοθεί εντός 12 
μηνών από την παραλαβή των χρημάτων

 — έχουν Αριθμό Αυστραλιανής Επιχείρησης (Australian 
Business Number - ABN)

 — έχουν ισχύουσα ασφάλεια αστικής ευθύνης (public 
liability insurance - PLI).

Οι αιτούντες δεν θα είναι επιλέξιμοι να λάβουν 
επιχορήγηση αν: 

 — το εισόδημά τους προέρχεται από το τζόγο ή προτείνουν 
να διεξάγουν δραστηριότητες που προάγουν το τζόγο 

 — έχουν χρέος στο δήμο που θα γίνει το έργο 

 — δεν έχουν υποβάλει εκκαθάριση για οποιαδήποτε 
προηγούμενη επιχορήγηση ή συνεργασία από το σχετικό 
δήμο. 
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2.2 Έργα που είναι επιλέξιμα για 
Κοινοτικές Επιχορηγήσεις 
Ο 1ος γύρος εστιάζεται στις Κοινοτικές Επιχορηγήσεις, 
διαθέτοντας χρηματοδότηση αξίας μεταξύ $10.000 και 
$80.000 για τοπικά έργα και πρωτοβουλίες.  

Παραδείγματα έργων που μπορεί να είναι επιλέξιμα 
περιλαμβάνουν: 

 — Εξοπλισμός αθλητικής λέσχης 

 — Εξοπλισμός κήπου για κοινοτικό κήπο 

 — Στήριξη κοινοτικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ κ.λπ 

 — Υλικό για μια δημοτική βιβλιοθήκη

 — Έργα που τιμούν την τοπική κληρονομιά, ιστορία  
ή ποικιλομορφία 

 — Δενδροφυτεύσεις σε τοπικό πάρκο

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να βελτιώνουν τη 
συνδεσιμότητα των κατοίκων, να βελτιώσουν τη συνοχή 
της κοινότητας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
κατοίκων.  Η συγχρηματοδότηση θα εξεταστεί ευνοϊκά στη 
διαδικασία αξιολόγησης και θα μπορούσε να είναι με τη 
μορφή οικονομικών συνεισφορών ή συνεισφορών σε είδος. 

Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από 
την παραλαβή της χρηματοδότησης.  Αν τα έργα 
επηρεαστούν περαιτέρω από τους περιορισμούς της νόσου 
COVID-19, η ολοκλήρωση του έργου θα είναι ευέλικτη και 
θα διατίθενται παρατάσεις και παραλλαγές. 

Τα έργα δεν θα είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση αν: 

 — έχουν ως μοναδικό σκοπό την προώθηση κάποιας 
θρησκείας ή πολιτικών κομμάτων 

 — χρηματοδοτούνται τώρα πλήρως από τοπική 
αυτοδιοίκηση ή από πολιτειακή ή ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση

 — προορίζονται για τη χρηματοδότηση λειτουργικών 
ή βασικών επιχειρηματικών δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων μισθών και διοικητικών εξόδων 

 — θεωρούνται ως βασικές δραστηριότητες προγράμματος 
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

 — έχουν ήδη ξεκινήσει ή δεν έχουν ξεκινήσει αλλά έχουν 
εξασφαλίσει χρηματοδότηση. 

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα κριτήρια 
αξιολόγησης παρέχονται στο Τμήμα 3. 
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2.3 Προτεραιότητες επιχορήγησης 
Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση, οι αιτήσεις 
πρέπει να στηρίζουν την ενίσχυση της συνδεσιμότητας 
και της συνοχής των κατοίκων, καθώς και να 
ευθυγραμμίζονται με τουλάχιστον μία από τις παρακάτω 
προτεραιότητες: 

 — Υγεία και Ευεξία – στήριξη προγραμμάτων και 
ευκαιριών που προάγουν την υγιή διαβίωση και ευεξία. 

 — Καινοτομία – στήριξη έργων και εκδηλώσεων που 
βοηθούν τους κατοίκους να λύσουν μελλοντικές 
δυσκολίες. 

 — Περιβάλλον και Βιωσιμότητα - ενίσχυση και 
διατήρηση των χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος. 

 — Κινητικότητα - διευκολύνουν τους κατοίκους να 
μετακινούνται και να εξερευνούν την περιοχή τους. 

 — Ηγετικό ρόλο - στήριξη και εκπαίδευση μελλοντικών 
ηγετικών στελεχών για να υπερασπίσουν τα 
δικαιώματα της κοινότητάς τους. 

 — Εκπαίδευση και Δεξιότητες - παροχή πληροφοριών,  
δεξιοτήτων και νέων ευκαιριών στα μέλη της 
κοινότητας. 

 — Ποικιλομορφία – στήριξη της κοινωνικής συνοχής για  
άτομα κάθε καταγωγής. 

 — Τέχνες & Πολιτισμός – το έργο θα αναδεικνύει και 
θα τιμάει τον πολιτισμό και θα ανοικοδομεί θετικές 
αντιλήψεις για τους κατοίκους. 

 — Κληρονομιά - το έργο θα αναδεικνύει και θα τιμάει την 
ιστορία και θα δημιουργεί διασυνδέσεις μεταξύ του 
παρελθόντος και του παρόντος εντός της κοινότητας. 

 — Εξωραϊσμός – στήριξη ευκαιριών βελτίωσης της 
αισθητικής και των εγκαταστάσεων της κοινότητας.  

2.4 Άδειες 
Οι αιτήσεις για επιχορήγηση πρέπει να περιλαμβάνουν 
αναγνώριση και κατ' αρχήν στήριξη από τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς και αρχές που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από το προτεινόμενο έργο.  Θα ζητηθούν 
επίσημα άδειες για επιχορηγήσεις που εγκριθούν, όπου 
χρειάζεται, μετά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Θα απαιτείται αναγνώριση και κατ' αρχήν στήριξη από τα 
σχετικά μέρη, όπου χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων 
μεταξύ των άλλων των παρακάτω μερών: 

 — τον ιδιοκτήτη οποιασδήποτε γης που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί ή να επηρεαστεί 

 — τον ιδιοκτήτη οποιασδήποτε υπάρχουσας υποδομής 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή να επηρεαστεί 

 — το διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε συλλόγου ή 
οργανισμού που εμπλέκεται ή επηρεάζεται 

 — εκπρόσωπο οποιασδήποτε επιχείρησης, υπηρεσίας 
ή εταιρείας κοινής ωφέλειας που εμπλέκεται ή 
επηρεάζεται 

τυχόν σχετικές εγκρίσεις ή άδειες που απαιτούνται 
από τους δήμους.

3. Αξιολόγηση
3.1 Επιτροπή αξιολόγησης
Οι αιτήσεις για επιχορήγηση θα αξιολογούνται από μια 
αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί από την Suburban Rail 
Loop Authority. 

Η επιτροπή μπορεί να συμβουλευτεί τα παρακάτω μέρη 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως απαιτείται: 

 — εκπροσώπους των αρμόδιων δήμων 

 — αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες της Κυβέρνησης 
Βικτώριας 

Ένας Ανεξάρτητος Σύμβουλος Ακεραιότητας θα επιβλέπει 
τη διαδικασία αξιολόγησης.  Η Κυβέρνηση Βικτώριας θα 
εγκρίνει τους επιτυχόντες αιτούντες. 

3.2 Κριτήρια αξιολόγησης 
Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με 
αξιοκρατικό τρόπο βάση τα παρακάτω κριτηρίων του 
προγράμματος: 

 — Βελτίωση της συνδεσιμότητας των κατοίκων – 
Το έργο θα αυξήσει την ποιότητα και τον αριθμό των 
διασυνδέσεων που θα έχει ένα άτομο με άλλα άτομα 
της κοινότητάς του. 

 — Βελτίωση της κοινοτικής συνοχής –  
Το έργο θα βελτιώσει την αίσθηση συνοχής και δεσμών 
που υπάρχει μεταξύ των μελών μιας κοινότητας. 

 — Κάλυψη μιας ανάγκης των κατοίκων – Το έργο 
ικανοποιεί μια κοινοτική προτεραιότητα που 
αναφέρεται στο τμήμα 2.3.  

 — Οργανωτική ικανότητα – Ο οργανισμός έχει 
αποδεδειγμένη ικανότητα να παραδίδει το έργο 
εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού. 

Θα καταβληθούν οι καλύτερες προσπάθειες για να 
διασφαλιστεί ότι τα χρήματα κατανέμονται 
ομοιόμορφα στις περιοχές του SRL East και στο άμεσο 
περιβάλλον τους, καθώς και σε παρακείμενες 
επιφανειακές υποδομές του SRL East κατά τη διάρκεια  
του προγράμματος.  Θα καταβληθούν προσπάθειες για 
τη στήριξη έργων από κάθε περιοχή σε όλους τους 
γύρους, ανάλογα τα αξιοκρατικά κριτήρια των 
αιτήσεων που θα παραληφθούν.  
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4. Πώς να υποβάλετε 
αίτηση
4.1 Διαδικτυακή αίτηση
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω  
της ιστοσελίδας: suburbanrailloop.vic.gov.au/
communityfund. 

Σημείωση:

 — Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από άτομο που έχει 
την εξουσιοδότηση να το κάνει για λογαριασμό της 
ομάδας ή οργανισμού του 

 — Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν χρησιμοποιώντας 
τη φόρμα για τη σχετική κατηγορία Επιχορήγησης 

 — Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν μόνο μία αίτηση 
επιχορήγησης ανά προτεινόμενο έργο  

 — Ελλιπείς ή μη επιλέξιμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν 
υπόψη. 

Η SRLA διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη 
διακριτική της ευχέρεια, να εγκρίνει ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε πρόταση έργου που έχει υποβληθεί μετά την 
Ημερομηνία Προθεσμίας Υποβολής ή άλλως δεν έχει 
υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Κατευθυντήριων Γραμμών για τις επιχορηγήσεις. 

4.2 Πριν υποβάλετε αίτηση
Παρακαλείστε να έχετε έτοιμες τις παρακάτω 
πληροφορίες πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνετε την 
αίτηση. 

Πληροφορίες για τον αιτούντα οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων:  

 — Ονόματος, διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας

 — Πιστοποιητικό Σύστασης Οργανισμού

 — ABN

 — Πιστοποιητικό Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης. 

Συμπληρωμένες φόρμες 

 — Αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας γης (π.χ. ειδοποίηση 
δημοτικών τελών) ή άδεια από τον ιδιοκτήτη της γης 

 — Περίληψη προϋπολογισμού. 

Πληροφορίες για το προτεινόμενο έργο: 

 — Όνομα έργου 

 — Είδος έργου (κτιριακά έργα, αγορά, άλλη 
πρωτοβουλία) 
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Λεπτομέρειες για το έργο: 

 — Τοποθεσία του έργου  

 — Πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία γης ή/και  
εγκρίσεις του δήμου (αν ισχύει) 

 — Ποιον τομέα ή τομείς προτεραιότητας αντιπροσωπεύει 
το έργο.  

Απαιτούνται απαντήσεις για τα παρακάτω:  

 — Περιγράψτε πώς το έργο σας θα βελτιώσει την 
κοινοτική συνδεσιμότητα και συνοχή 

 — Περιγράψτε πώς το έργο σας θα ικανοποιήσει μια 
ανάγκη των κατοίκων 

 — Τι στοιχεία έχετε ότι αυτό το έργο ή πρόγραμμα έχει τη 
στήριξη των κατοίκων;  

 — Δώστε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τον 
οργανισμό σας που θα μας βεβαιώσουν ότι μπορείτε να 
ολοκληρώσετε το έργο που περιγράψατε σ' αυτήν την 
αίτηση.  

Σχετικά με το κόστος του έργου, θα σας ζητηθεί:  

 — Το συνολικό κόστος του έργου 

 — Η συνεισφορά του οργανισμού σας 

 — Πόσα χρήματα ζητάτε 

 — Οποιεσδήποτε άλλες πηγές χρηματοδότησης που έχετε 
ήδη εξασφαλίσει.  

4.3 Πώς να λάβετε βοήθεια 
Αν έχετε απορίες σχετικά με τις Επιχορηγήσεις ή 
χρειάζεστε βοήθεια για την υποβολή της αίτησης, 
επικοινωνήστε με το 1800 105 105. 

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε το (03) 9209 0147. 
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Για να μάθετε περισσότερα για το Ταμείο Κοινοτικών Έργων SRL (CPF)  

Επισκεφθείτε το: suburbanrailloop.vic.gov.au/communityfund

Στείλτε email: contact@srla.vic.gov.au

Καλέστε το: 1800 105 105

5. Όροι και προϋποθέσεις 
Τα έργα που θα λάβουν μια προσφορά χρηματοδότησης 
από την Suburban Rail Loop Authority  θα πρέπει να 
συνάψουν μια συμφωνία χρηματοδότησης και να 
αποδεχτούν τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως 
προβλέπονται από την SRLA σχετικά με το συγκεκριμένο 
έργο που έχει προταθεί. 

6. Δήλωση συλλογής προσωπικών 
στοιχείων 
Η SRLA συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία που 
σχετίζονται με το Έργο, για τους σκοπούς διαχείρισης του 
προγράμματος Επιχορηγήσεων. 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία στη Αρχή 
Μείζονος Υποδομής Μεταφορών (Major Transport 
Infrastructure Authority) και σε σχετικά  
τρίτα πρόσωπα για αυτούς τους σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 

 — SmartyGrants (η εταιρεία που φιλοξενεί την 
πλατφόρμα αιτήσεων) 

 — τον αρμόδιο δήμο και τα αρμόδια πολιτειακά 
υπουργεία για να βεβαιώσουν αν ισχύουν τυχόν 
απαιτούμενες άδειες, συμφωνίες χρηματοδότησης 
ή/και στήριξη για τους σκοπούς αξιολόγησης των 
αιτήσεων.  

 — υπάλληλοι ή εργολάβοι της Αρχής Μείζονος Υποδομής 
Μεταφορών και άλλων τμημάτων του Υπουργείου 
Μεταφορών, για τους σκοπούς αξιολόγησης των 
αιτήσεων. 

Θα σας πληροφορούμε μόνο σχετικά με τις τυχόν 
αιτήσεις που υποβάλετε και θα σας στέλνουμε 
ενημερώσεις για να σας κρατάμε ενήμερους για το Ταμείο. 

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας δώσετε καμιά 
πληροφορία που ζητάμε από εσάς, αλλά σ' αυτήν την 
περίπτωση | ενδέχεται να μη μπορέσουμε να δεχτούμε 
μια αίτηση από εσάς, να απαντήσουμε στα ερωτήματά 
σας ή να λάβουμε υπόψη τα σχόλιά σας. 

Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση και να διορθώνετε τα 
στοιχεία που διατηρεί η υπηρεσία μας. Για να ζητήσετε 
πρόσβαση ή άλλες αλλαγές στα στοιχεία σας ή για 
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο 
διαχείρισης της ιδιωτικότητάς σας, διαβάστε την 
Πολιτική Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας μας που υπάρχει 
στην ιστοσελίδα μας suburbanrailloop.vic.gov.au/
communityfund ή επικοινωνήστε μαζί μας για αντίτυπο 
της Πολιτικής. 

Για να συζητήσετε τυχόν ζητήματα ιδιωτικότητας ή να 
ζητήσετε πρόσβαση ή άλλες αλλαγές στα στοιχεία που 
διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας στο 1800 
105 105 ή στείλτε μας email στο contact@srla.vic.gov.au. 
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