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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΚΛΔΙΙΜΑΣΟΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY»
ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»,
ΟΠ: 457756
Αθήνα, 08/06/2015
Απ. Ππωη 161
Αμηφηηκνη θχξηνη,
Σν ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΔ.Α.ΔΠ. πξνγξακκαηίδεη ηελ
δηνξγάλσζε εκεξίδαο θιεηζίκαηνο ηεο Αναπηςξιακή ύμππαξη: «Αναπηςξιακή ύμππαξη
για ηη δημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού», ηεο Πξάμεο:
«Γημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού, Festival Factory», πνπ νξίδεη ην
«χζηεκα δηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο Ειέγρνπ θαη Δηαδηθαζία Εθαξκνγήο
ησλ «Σνπηθψλ δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο
Παξέκβαζεο 1: «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ
ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ:
457756, ζην πιαίζην ηνπ Σνκεαθνχ Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ
Δπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013».
Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ:
Δηνξγάλσζε εκεξίδαο θιεηζίκαηνο ζηα πιαίζηαηεο Πξάμεο«Δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, Festival Factory» ηεο Α. «Αλαπηπμηαθή χκπξαμε γηα ηε δεκηνπξγία
επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ» (Καηεγνξία δαπάλεο:Πιεξνθφξεζε –
πκβνπιεπηηθή –Τπνζηήξημε – Δξάζε 7: Ελεκέξσζε - Επαηζζεηνπνίεζε.
Γιαδικαζία: Λήςε ηξηψλ πξνζθνξψλ.
Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
1. Σελ ηηκή (ζε πεξίπησζε ρακειφηεξεο ηηκήο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο)
2. Σελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
3. Σελ πξνεγνπκέλε ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε ηνλ ππνςήθην
4. Σξφπνο πιεξσκήο ηεο πξνκήζεηαο (ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηφηεηά πξνθαηαβνιήο θαη
ν ρξφλνο πιεξσκήο)
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ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ:Η Πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ε.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξσπίλνπ Δπλακηθνχ 2007-2013», ζην πιαίζην ηνπ ΕΠΑ, απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη
απφ Εζληθνχο Πφξνπο (ΟΠ:457570). Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ
δελ
κπνξεί
λα
ππεξβεί
ην
πνζφ
ησληεζζάπων
σιλιάδων
πενηακοζίωνηπιάνηαηέζζεπαεςπώκαι εβδομήνηαεπηάλεπηά(4.534,77 €)πνπ αληηζηνηρεί
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ.
Σπόπορ Πληπωμήρ:Η πιεξσκή ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ
αληηθείκελνπ θαη βάζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζα γίλεη καδί ηνπ θαη ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ
ζχκβαζε έξγνπ.
Γιάπκεια ηος έπγος:Η δηνξγάλσζε εκεξίδαο θιεηζίκαηνοθα ππέπει να ολοκληπωθεί
μέσπι ηην30/06/2015 με δςναηόηηηα παπάηαζηρ έωρ 30/09/2015.
Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:Παξαζθεπή, 19 Ινπλίνπ, ψξα 14:00 κ.κ.
Σόπορ ςποβολήρ πποζθοπών: Κέληξν Αλάπηπμεο θαη Επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΕ.Α.ΕΠ.),
Κπςέιεο 16, Αζήλα, Σ.Κ. 11362, (Ιζφγεην). Η ππνβνιή γίλεηαη κε παξνπζία.
Πληποθοπίερ - Γιεςκπινίζειρ:Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε:
α) ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη Επηρεηξεκαηηθφηεηαο
(www.keaep.gr), επίζεο
β) νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο απνζηέιινληαο e-mail ζην
keaep@otenet.gr .
ηοισεία ηηρ Ππάξηρ πος ςλοποιεί η Α.. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»:
Πεπιγπαθή ηηρ Παπέμβαζηρ
Ο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ππνζηήξημε θαη έληαμε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο ελφο ζπλφινπ 78 αηφκσλ πνπ ζα απνηειείηαη απφ άλεξγνπο, λένπο
επηζηήκνλεο θαη κηθξνθαιιηεξγεηέο/αγξφηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ
πξφζθιεζε ηεο Πξάμεο. Η έληαμή ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε βάζε ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία,
αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα, θαηά θχξην ιφγν, θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο
πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Υαιαλδξίνπ, δειαδή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ
δηαθνξνπνηνχλ απηή ηελ αζηηθή πεξηνρή απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο
Αηηηθήο, θαη λα αμηνπνηεζνχλ κε ζχγρξνλν θαη θαηλνηφκν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπαζηεί
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ην παξαδνζηαθφ κε ην ζχγρξνλν ζε πθηζηάκελνπο πνιηηηζηηθνχο ζεζκνχο (πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο, θεζηηβάι θιπ) θαη ζε δπλεηηθνχο-λένπο ζεζκνχο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε
λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα βηψκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν απνηέιεζκα ηνπ εληαίνπ ζρεδίνπ ζα είλαη ε
ζχζηαζε νκάδσλ (θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ) θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα
δηνξγαλψλνπλ ζε κφληκε βάζε – θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο – πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο
ή/θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε πιήζνο άιισλ εθδειψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πξνζδίδνληαο
ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή
ηαπηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παξακνλή ησλ επηζθεπηψλ,
επλνψληαο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζρεδφλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη απμάλνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ.
Οη νκάδεο πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα ζπζηαζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο
πξνηεηλφκελεο Πξάμεο είλαη:
 Οκάδα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ εθδειψζεσλ: ε
θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ηδξπζεί ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζα έρεη σο
αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ θαη ηελ νξζνινγηθή θαη
απνδνηηθή δηαζχλδεζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα
ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη είηε απφ ηελ ίδηα, είηε απφ άιινπο
θνξείο. Θα δηεμάγεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο, ζα είλαη ππεχζπλε γηα
ηελ επηθνηλσλία, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
(ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ, γεληθνχ θνηλνχ θιπ) θαη ηελ
πξνψζεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επξέσο
αλαγλσξίζηκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 5 άηνκα).


Οκάδα ρνξνζεάηξνπ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν
ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πνιηηηζκηθψλ
πφξσλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ζεάκαηα κε ηε κνξθή ζεαηξηθνχ δξψκελνπ,
ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο, ρνξνζεάηξνπ δξφκνπ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ:
9 άηνκα).



Μνπζηθή νκάδα: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε
κνπζηθή επέλδπζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ, ηελ πξνεηνηκαζία,
πξνζαξκνγή θαη εθηέιεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο
ησλ εθάζηνηε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ή αθφκα θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη
ερνγξάθεζε πξσηφηππσλ κνπζηθψλ έξγσλ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 9
άηνκα).
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Οκάδα ρεηξνηερλεκάησλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο
αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ θαη ηερλνπξγεκάησλ απφ δηάθνξα πιηθά θαη
κε δηάθνξεο ηερλνηξνπίεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχνπλ είηε σο αληηθείκελα
πξνψζεζεο θαη κλήκεο (souvenirs) ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ
εθδειψζεσλ, είηε σο πξντφληα πνπ ζα κπνξνχλ λα πσινχληαη απφ ηα κέιε ηεο
θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζην θνηλφ ησλ ελ ιφγσ εθδειψζεσλ θαη αιινχ, απμάλνληαο
κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο (εθηηκψκελνο αξηζκφο
σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα).



Οκάδα multimedia εθαξκνγψλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο
αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, πξνεηνηκαζία θαη παξαγσγή Multimedia εθαξκνγψλ (π.ρ.
video art, digital stories, light show, digital games θιπ) πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηα
πνιηηηζηηθά δξψκελα ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ θεζηηβάι ή/θαη ζα απνηεινχλ
απηφλνκα ζεάκαηα θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ ίδησλ
εθδειψζεσλ, ή/θαη ζα παξνπζηάδνληαη απηφλνκα ζε άιινπο ρψξνπο θαη κε άιιεο θαη
πνηθίιεο αθνξκέο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 8 άηνκα).



Οκάδα ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ (outdoor activities): ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ
ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή
ππαηζξίσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. μελάγεζε ζε αζηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο, νξγαλσκέλεο νκαδηθέο πνδειαηνβφιηεο, νκαδηθέο θσηνγξαθήζεηο
αμηνζέαησλ, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη sports, θιπ). Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζα
ζπκκεηέρεη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ
εθδειψζεσλ, απνηειψληαο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο, ελψ ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
θαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο πξνψζεζεο θαη δηάρπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σελ ίδηα ζηηγκή, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε απηφλνκνπο
επηζθέπηεο ή/θαη ζε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα κε ην αλ εθείλε ηε ρξνληθή
ζηηγκή ππάξρεη θάπνηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε ή θεζηηβάι (εθηηκψκελνο αξηζκφο
σθεινπκέλσλ: 9 άηνκα).



Οκάδα θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε
πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε θχιαμε θαη ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε
ησλ παηδηψλ ηφζν ησλ επηζθεπηψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ησλ θεζηηβάι θαη
ησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο
επηρεηξήζεηο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα).
Είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο λα επηζεκαλζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ νκάδεο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο art therapy. χκθσλα κε πιήζνο
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εξεπλψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, νη δηάθνξεο κνξθέο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα έρνπλ ηεξάζηηα ελδπλακσηηθά
νθέιε γηα θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζεσξνχληαη επάισηεο ιφγσ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ,
αλαπεξίαο, ή αθφκα θαη απεηιήο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σφζν ε ρνξνζεξαπεία, ε
κνπζηθνζεξαπεία, ε δξακαηνζεξαπεία, ε ζεξαπεπηηθή ρεηξνηερλία, νη ππαίζξηεο
ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ε ελδπλάκσζε κέζσ multimedia εθαξκνγψλ
(π.ρ. digital storytelling γηα ελδπλάκσζε επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ), ζα
αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο νκάδεο – θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, έρνληαο
δηπιφ ζηφρν: πξψηνλ, ζα απμήζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο
ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη, δεχηεξνλ, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην αίζζεκα
ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αιιεινβνήζεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.
πκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ νκάδεο ζα ζπζηαζνχλ απηφλνκεο ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα) πνπ ζα αζρνιεζνχλ ζηνλ
επξχηεξν ηνκέα ησλ δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ (creativity sector). Ο ηνκέαο ησλ
δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε γθάκα επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ
(απφ ζρέδην κφδαο θαη απηφλνκεο εθδφζεηο εληχπσλ, κέρξη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο,
θαιιηηερληθά επαγγέικαηα θαη θαηλνηφκα παξαγσγή ζχγρξνλσλ ή/θαη παξαδνζηαθψλ
πξντφλησλ) πνπ ειθχνπλ ηδηαίηεξα ηηο λέεο ειηθίεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηα άηππα θαη ηππηθά πξνζφληα ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ
πνπ δελ έρνπλ θαηνξζψζεη αθφκα λα θάλνπλ ζηαζεξά βήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σέινο, έλαο αξηζκφο 8 αηφκσλ εθηηκάηαη φηη ζα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ
ζπκβάζεσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζα
πξνζθιεζνχλ κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπλ άξηηα θαη ζχγρξνλα θαηαξηηζκέλνπο αλέξγνπο πνπ ζα
ζπλεηζθέξνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.
Σν ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο γηα ηνπο Δήκνπο Υαιαλδξίνπ θαη Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη ζε ζέζε
λα αλαπηχμεη νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο πνπ δελ έρνπλ
αμηνπνηεζεί κε νινθιεξσκέλν ηξφπν κέρξη ζηηγκήο, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο,
εληζρχνληαο ηελ ηνπηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη
επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα σθειεζεί άκεζα ην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ηεο
Πξάμεο, θαη έκκεζα νιφθιεξε ε ηνπηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (ε Αηηηθή
ζπλνιηθά απνηειεί ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθφζκηαο εκβέιεηαο). ε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή
ησλ σθεινπκέλσλ αλάκεζα ζηα δπν θχια, εθηηκάηαη φηη ζηελ Πξάμε ζα εληαρζνχλ 45
γπλαίθεο σθεινχκελεο. Όζνλ αθνξά ηελ αλεξγία ησλ λέσλ (19-24 εηψλ / εθηηκψκελνο
αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 30 άηνκα) θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ
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ηελ ρψξα αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε ζην εμσηεξηθφ, ην ζρέδην δξάζεο πξνηείλεη έλα
ζχγρξνλν ζχλνιν επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δεκηνπξγηθά θαη θαιιηηερληθά
επαγγέικαηα, πνιηηηζκφο, ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ) πξνθεηκέλνπ νη λένη ηεο πεξηνρήο
λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο. Δίλνληαο έκθαζε ζηελ παξαγσγή ζεκαληηθνχ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ
πξντφληνο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ
δεκηνπξγία κφληκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην ζρέδην δξάζεο
κπνξεί λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο ηφζν ζε άηνκα φζν θαη ζε ρξφλν
παξακνλήο, εληζρχνληαο ηελ βησζηκφηεηα ησλ λέν-ηδξπζεηζψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηελ
ηνπηθή νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο.
Η θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ε έληαμε ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ζηφρνπ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ην πιέγκα δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ Δξάζεο θαη
αθνξά ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ δξάζεηο: (1) Μειέηεο, (2) Δηθηχσζε, (3) Ελέξγεηεο
Ελεκέξσζεο-Επαηζζεηνπνίεζεο, (4) πληνληζκφο θαη Δηαρείξηζε Πξάμεο, (5) ΚαηάξηηζεΕπηκφξθσζε, θαη (6) Πιεξνθφξεζε-πκβνπιεπηηθή-Τπνζηήξημε.
Πεπιγπαθή ηηρ Γπάζηρ
Η δηθηύωζε, ελεκέξωζε θαη επαηζζεηνπνίεζε απνηεινύλ έλα ζύλνιν δξάζεωλ πνπ
ζρεδηάδνληαη θαη ζα πινπνηεζνύλ ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ηνπο, θαζώο κε βάζε ην
δίθηπν ηωλ εηαίξωλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Σύκπξαμεο θαη

ηωλ ηνπηθώλ θνξέωλ ζα

πινπνηεζνύλ νη ελέξγεηεο ελεκέξωζεο ηωλ ωθεινπκέλωλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ
γεληθνύ θνηλνύ, ώζηε λα νινθιεξωζεί ν θύθινο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο:
 γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηνπ (ηελ ζπκκεηνρή ωθεινπκέλωλ, απόθηεζε εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο από ωθεινύκελνπο θαη πξνώζεζε ηνπο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ,
ζπλεύξεζε θαη ζπλεξγαζία ωθεινπκέλωλ θαη Ειιήλωλ πνιηηώλ θαη δεκηνπξγία
ζπλεηαηξηζκώλ ή θνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ θιπ)
 γηα ηελ επξύηεξε εθαξκνγή ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ (πηνζέηεζε ηνπο ζε άιιεο
πεξηνρέο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο, απνδνρή ηνπο από ηελ θνηλή γλώκε θαη ην θνηλό)
 γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ πην επξεία ελεκέξωζε ηνπ γεληθνύ θνηλνύ, ηόζν ζηελ ηνπηθή
θνηλόηεηα, ηελ πεξηθέξεηα, ηε ρώξα, όζν θαη ζην εμωηεξηθό, κε ζηόρν ηελ πξνζέιθπζε
αξηζκνύ επηζθεπηώλ πνπ ζα εγγπεζεί ηε βηωζηκόηεηα ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ ζα ιάβνπλ
κέξνο ζηηο δξάζεηο ηεο πξάμεο.
Οη ελέξγεηεο απηέο ζηνρεύνπλ ηόζν ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε όιωλ
ηωλ ελδηαθεξόκελωλ κεξώλ ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ πιήξωο νη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε
πξνηεηλόκελε Πξάμε ζην πιαίζην ηεο Δξάζεο όζν θαη ζηελ αύμεζε ηνπ θύξνπο θαη ηεο
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δηαθάλεηαο

ηεο

δξάζεο

ηεο

Επξωπαϊθήο

Έλωζεο

θαη

ηνπ

θξάηνπο

κέινπο.

Η

πξναλαθεξόκελε δεκνζηόηεηα εμαζθαιίδεηαη ζην έξγν κέζω ηωλ δξάζεωλ ηωλ εηαίξωλ
ηεο Αλαπηπμηαθήο Σύκπξαμεο (Α.Σ.)

Πεπιγπαθή ηος Δπγος
ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα δηνξγαλσζεί ζηελ ιήμε ηνπ έξγνπ εκεξίδα θιεηζίκαηνο πξάμεο
γηα ηελ δηάρπζε απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία & ζηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο, ζηνπο
σθεινχκελνπο θαη θνξείο Πνιηηείαο.Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ:
1. Αθνξά ζηε δηνξγάλσζε εκεξίδαο θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ.
Δηάζεζε αίζνπζαο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ γηα 150 άηνκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ
Υαιαλδξίνπ θαη Άγηαο Παξαζθεπήο.
Η αίζνπζα λα δηαζέηεη ηξαπέδηα θαη θαξέθιεο.
Η αίζνπζα λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, ψζηε λα δέρεηαη ηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη
νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ (κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, laptop, projector, επηθάλεηα
πξνβνιήο θιπ)
Η αίζνπζα λα παξέρεη ρψξν δηακνξθσκέλν γηα ηηο ελαξθηήξηεο νκηιίεο (πάλει).
2. Παξνρή Κέηεξηλγθ γηα 150 άηνκα
Καθέ θίιηξνπ,Nescafe, ληεθαθετλέ, δηάθνξεο πνηθηιίεο ηζαγηνχ, ρπκφ, βνπηήκαηα, δηάθνξα
αικπξά, κηθξά ζάληνπτηο. Πνηθηιία γιπθψλ. Κξχν Πηάην.
3. Εηνηκαζία Folder κε ζηνηρεία πξφγξακκαηνο 150 ηέκαρηα (πξφγξακκα εκεξίδαο /
επηζηνιφραξην / ζειίδεο γηα ζεκεηψζεηο / ζηειφ)
4. Εηνηκαζία Banner 1 ηεκάρην
5. Εηνηκαζία Αθίζαο150 ηεκάρηα
6. Εηνηκαζία Πξφζθιεζεο εκεξίδαο 150 ηεκάρηα
7. Εηνηκαζία Επηζηνιφραξην 150 ηεκάρηα
8. ηειφ 150 ηεκάρηα
9. Μπινθ γηα ζεκεηψζεηο 150 ηεκάρηα
Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίεο /
ζπκπξάμεηο / ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Ε.Ε. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Ε.Ε., ηνπ ΕΟΥ θαη ζην
εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηνπ ΠΟΕ. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε
παξφκνησλ έξγσλ θαη λα δηαζέηνπλ ζε ηζρχ ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ΚΑΔ.
Πεπιεσόμενο πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο σποτρεωηικά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:
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Οικονομική πποζθοπά ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαη
ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο (ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ) ην
θφζηνο ησλ παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:
Αριθμός και Περιγραθή
παραδοηέων
ΔΙΟΡΓΑΝΧΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΛΕΙΙΜΑΣΟ

Τιμή
τωρίς ΦΠΑ
……….. €
(….νινγξάθσο…)

Τιμή
με ΦΠΑ 23%
……….. €
(….νινγξάθσο…)

Οι προζθερόμενες ηιμές πρέπει να είναι ζε Εσρώ.
Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηηο εμήο ελδείμεηο:
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ (επωνςμία, διεύθςνζη, ηηλέθωνο, e-mail)
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΗΜΔΡΙΓΑ
ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ, ΣΗ ΠΡΑΞΗ«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY»,ΣΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» ΟΠ:457756.
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 19/06/2015
Ανάδειξη αναδόσος-ςπογπαθή ζύμβαζηρ:Η αλάδεημε Αλαδφρνπ γίλεηαη θαηφπηλ
αμηνιφγεζεο ησλ εκπξφζεζκα θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξψλ βάζεη ηεο πην ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε θαη αξηηφηεξε σο πξνο ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή
ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο γηα ην απνηέιεζκα ηεο
αμηνιφγεζεο θαη θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη
Επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΕ.Α.ΕΠ.) θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο
φξνπο ζπλεξγαζίαο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΚΕ.Α.ΕΠ.
Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο
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