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Φορέας Χρηματοδότησης 
Ο φορέας χρηματοδότησης είναι ο φορέας ο οποίος χρηματοδοτεί μέρος ή το σύνολο μιας δράσης ή ενός προγράμματος του φορέα 
Χώρα υλοποίησης 
Ως χώρα υλοποίησης, ορίζεται η γεωγραφική ενότητα στην οποια λαμβάνουν χώρα οι δράσεις ενός προγράμματος του φορέα 

Περίοδος υλοποίησης

Η περίοδος υλοποίησης, ορίζει την έναρξη και τη λήξη ενός προγράμματος ή μιας δράσης (η περίοδος υλοποίησης μπορεί να ανέρχεται σε περισσότερα από ένα έτη)

Προυπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός, ορίζει τα όρια των συνολικών εξόδων ανα κατηγορία δαπανών στα πλαίσια μιας δράσης ή ενός προγράμματος του φορέα. 

Ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται είτε εξ ολοκλήρου από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης, είτε κατά ένα ποσοστό (π.χ. 60%) από τον φορέα χρηματοδότησης

 και κατά το υπόλοιπο (π.χ. 40%) από τον ίδιο φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος 

Εξοδα πραγματοποιηθέντα

Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα, αφορούν τα έξοδα που πραγματοποιεί ο φορέας κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμματος ή μιας δράσης στη συγκεκριμένη οικονομική χρήση

Εσοδα χρήσης 

Τα έσοδα χρήσης, είναι  έσοδα/χρηματοδοτήσεις που εισπράττει ο φορέας από τον φορέα χρηματοδότησης εντός της συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης 

Ιδια συμμετοχή του φορέα

Η ίδια συμμετοχή είναι η συνεισφορά του φορέα σε χρήμα σντός της συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης
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