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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ
ΣΗ 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, 13/10/2014
Απ. Ππωη 570
Αμηφηηκνη θχξηνη,
Σν ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΔ.Α.ΔΠ. πξνγξακκαηίδεη ηελ
αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηα πιαίζηα ηεο Αναπηςξιακή ύμππαξη: Α..
«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ», ηεο Πξάμεο: «Γημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού,
Festival Factory», πνπ νξίδεη ην «χζηεκα δηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο
Διέγρνπ θαη Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο 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
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007-2013».
Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ:
Η αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ηξηψλ (3) ζρεδίσλ, ηεο Πξάμεο«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY» ηεο Α. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»
(Καηεγνξία δξάζεο 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ-ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ – Γξάζε 14:
πκβνπιεπηηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο – Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ)
Γιαδικαζία: Λήςε ηξηψλ πξνζθνξψλ.
Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η πην ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε θαη αξηηφηεξε σο πξνο ηα
πνηνηηθά θξηηήξηα πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.
ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ:Η Πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο (ΟΠ:457756). Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ Έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ πένηε σιλιάδων εςπώ (5.000,00€)πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ.
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Σπόπορ Πληπωμήρ: Η πιεξσκή ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ
αληηθείκελνπ βαζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν.
Γιάπκεια ηος έπγος:Η Αλάπηπμε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ θα ππέπει να
ολοκληπωθεί μέσπι ηην30/12/2014.
Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:Παξαζθεπή, 17 Οθησβξίνπ, ψξα 14:00
κ.κ.
Σόπορ ςποβολήρ πποζθοπών: Κέληξν Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.),
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 Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
(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
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
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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).



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
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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).
Δίλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο λα επηζεκαλζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ νκάδεο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο art therapy. χκθσλα κε πιήζνο
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
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(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 Γήκνπο 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
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. Γίλνληαο έκθαζε ζηελ παξαγσγή ζεκαληηθνχ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ
πξντφληνο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ
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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 Γξάζεο θαη
αθνξά ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ δξάζεηο: (1) Μειέηεο, (2) Γηθηχσζε, (3) Δλέξγεηεο
Δλεκέξσζεο-Δπαηζζεηνπνίεζεο, (4) πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε Πξάμεο, (5) ΚαηάξηηζεΔπηκφξθσζε, θαη (6) Πιεξνθφξεζε-πκβνπιεπηηθή-Τπνζηήξημε.
Πεπιγπαθή ηηρ Γπάζηρ
ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο θνηλσλίεο, πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ηφζν ε αληηκεηψπηζε ηεο
αλεξγίαο φζν θαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπο γηα απηφλνκε θαη δπλακηθή
δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Η αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο εμππεξεηεί θαη ηνπο δχν παξαπάλσ ζηφρνπο. Έηζη, ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε,
απφ ηελ επξσπατθή έλσζε, πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα επηρεηξεκαηηθνχ
πλεχκαηνο, αλνίγνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ επηινγή ηεο σο επαγγεικαηηθήο δηεμφδνπ. Η
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο θαίλεηαη, δελ είλαη απφ κφλε ηεο αξθεηή
γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο. Αλαγθαία είλαη θαη ε παξάιιειε παξέκβαζε ζην
επίπεδν ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αληίζηνηρσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ.
Η επηρεηξεκαηηθφηεηα απμάλεη ηελ επειημία ησλ ήδε εξγαδφκελσλ ζε κηα κεηαβαιιφκελε
αγνξά εξγαζίαο, αλνίγεη θαηλνχξηεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζε φζνπο βξίζθνληαη εθηφο
αγνξάο, πξνζθέξεη κηα αθφκε δηέμνδν ζηελ αλάγθε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα απηνπξαγκάησζε,
ειεπζεξία θαη ηειηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Η ζπκβνπιεπηηθή γηα έλαξμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα δηεμαρζεί ζε έμη (6) ζπλεδξίεο θαη πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα:
ηάδην 1ν: ζε απηφ γίλεηαη κηα πξψηε ελεκέξσζε γηα ηα είδε επηρεηξήζεσλ, γηα ηα
επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο
έληαμεο ζε θάπνην επηδνηνχκελν πξφγξακκα. ε απηφ ην πξψην βήκα ζπκκεηέρνπλ φινη
αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ αξρηθψο εθθξάζεη επηζπκία ή φρη γηα δεκηνπξγία επηρείξεζεο.:
ηάδην 2ν: ηε ζπλέρεηα, θαη κφλν φζνη/εο επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηνπ είδνπο
επηρείξεζε ζπλερίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηελ ελφηεηα ζπκβνπιψλ.
Αλάινγα κε ην βαζκφ σξίκαλζεο θαη εηνηκφηεηαο (εθηηκάηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ ζα
ζπζηαζνχλ 6 Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη 10 αηνκηθέο επηρεηξήζεηο), γίλνληαη ζπλεδξίεο ην
πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη:
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Δπηινγή ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο



Οξγάλσζε – ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο



πγγξαθή επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ



Μειέηε γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαιιηεξγεηψλ



Τπνζηήξημε πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έλαξμεο θαζψο θαη βνήζεηα γηα ηελ έληαμε ζε
θαζεζηψο επηδφηεζεο.



Τπνζηήξημε ησλ πξψησλ βεκάησλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο θαη έσο ηελ ιήμε
ηνπ ηξηκήλνπ

Πεπιγπαθή ηος Δπγος (Καηηγοπία Γπάζηρ 6 – Γπάζη 14)
ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα εθπνλεζνχλ ηξία (3) επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ζα πξνθχςεη
απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ σθεινπκέλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπλνιηθή ζηνρνζέηεζε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο.
Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην σο κηα εκπεξηζηαησκέλε κειέηε, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ
εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ νη
σθεινχκελνη ηνπ έξγνπ. Η εθπφλεζε ηνπ Business plan, δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ
επηρεηξεκαηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηηξέπεη έγθαηξα λα δηαγλσζζνχλ δπλάκεηο θαη
αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη θίλδπλνη θαη λα ηεζνχλ ζηφρνη θαηά ην πξψην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο. Η εθπφλεζε ηνπ θάζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (business plan), ζα βαζηζηεί
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο πξνο ηνλ ππνςήθην λα πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια ηελ
ίδξπζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζηελ νπηηθή λα είλαη βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθή ζηελ αγνξά.
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 Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ ΔΟΥ θαη ζην
εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηνπ ΠΟΔ. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε
παξφκνησλ έξγσλ θαη λα δηαζέηνπλ ζε ηζρχ ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ΚΑΓ.
Πεπιεσόμενο πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο σποτρεωηικά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:


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:
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Αριθμός και Περιγραθή
παραδοηέων
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΡΙΧΝ (3)
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ
ΥΔΓΙΧΝ


Τιμή
τωρίς ΦΠΑ
……….. €
(….νινγξάθσο…)

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

ηοισεία πος να καλύπηοςν ηα ποιοηικά κπιηήπια αξιολόγηζηρ. Όπσο πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά.

Σεσνική πποζθοπά
ΚΡΙΣΗΡΙΑ
ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
πκθσλία ηεο πξνζθνξάο
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 50%
πξνθήξπμεο

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙ
ΜΔΡΟΤ ΣΟΙΥΔΙΧΝ
Απφ 80 βαζκνχο ην ειάρηζην έσο
120 ην κέγηζην, κε θεληξηθή ηηκή ην
100

Καηαλφεζε
αληηθεηκέλνπ,
ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη
25%
Μεζνδνινγία
πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ

Απφ 80 βαζκνχο ην ειάρηζην έσο
120 ην κέγηζην, κε θεληξηθή ηηκή ην
100

Γνκή
θαη
ζχλζεζε
νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο
25%

Απφ 80 βαζκνχο ην ειάρηζην έσο
120 ην κέγηζην, κε θεληξηθή ηηκή ην
100

Οικονομική πποζθοπά

Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100
βαζκνχο. Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη
κέρξη 120 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Δπίζεο κεηψλεηαη κέρξη 80 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη
πξνδηαγξαθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ έρνπλ θξηζεί
επνπζηψδεηο θαη ε πξνζθνξά σο απνδεθηή.
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο
ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία
ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ δχν νκάδσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 80 έσο
120 βαζκνχο.
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πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεοηηκήο
πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηε βαζκνινγία ηεο.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ.
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ
απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο,
νπφηε ζεσξνχληαη απνδεθηέο.
Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησv ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πoπ
έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζηε πξνθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη
ζπληζηνχλ απφξξηςε ησv πξνζθνξψλ.
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)
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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
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.) θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο
φξνπο ζπλεξγαζίαο.

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.Α.ΔΠ.
Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο

