Παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση του τεχνικού δελτίου έργου και λοιπών
υποστηρικτικών εγγράφων για την οργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης (kick–off
meeting) για το εγκεκριμένο σχέδιο INVALIS του προγράμματος Interreg Europe

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την έναρξη υλοποίησης του
Ευρωπαϊκού σχεδίου INVALIS το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe», ως επικεφαλής εταίρος θα πρέπει να προχωρήσει
στην ανάθεση της εξειδικευμένης εργασίας που αφορά στην επικαιροποίηση του τεχνικού
δελτίου του έργου και λοιπών υποστηρικτικών εγγράφων για την οργάνωση της
εναρκτήριας συνάντησης του εγκεκριμένου σχεδίου INHERIT.
Οι επιμέρους εργασίες που προτείνεται να υλοποιηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο είναι
οι παρακάτω:













Κατάρτιση λίστας σχετικά με τις αλλαγές που προτάθηκαν από τη Διαχειριστική
Αρχή προκειμένου να εγκριθεί οριστικά το σχέδιο INVALIS.
Πρότυπα κείμενα επικοινωνίας με τους εταίρους του σχεδίου για την ενημέρωση
σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές.
Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσεων έρευνας, διάχυσης και διαχείρισης του
σχεδίου INVALIS και συγγραφή νέων κειμένων (εφόσον ζητήθηκαν) του σχεδίου με
βάση τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.
Τελικός έλεγχος του τεχνικού δελτίου του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των
νέων εγγράφων από τους εταίρους.
Προετοιμασία και υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων εκ μέρους του ΕΠΚΑΑ
και συγκεκριμένα της Σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και της
Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement).
Πρότυπα για την επικοινωνία με τους εταίρους ενόψει της συμμετοχής τους στην
εναρκτήρια συνάντηση του έργου.
Προετοιμασία της agenda για την εναρκτήριά συνάντηση του έργου INVALIS.
Προετοιμασία και υποστήριξη προς το ΕΚΠΑΑ για τις παρουσιάσεις σχετικά με τη
διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου (project and financial management)
για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου.
Υποστηρικτικές δράσεις μετά την εναρκτήρια συνάντηση, όπως η αποστολή των
τελικών παρουσιάσεων στα μέλη της κοινοπραξίας.

Κόστος: 15.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Interreg-Europe
Διάρκεια έργου: 1 μήνας
Απαιτούμενα προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία σε έργα Interreg, επιθυμητή η εμπειρία σε
έργα Interreg που αφορούν στο περιβάλλον.
H ανάθεση του έργου θα γίνει στο ερχόμενο ΔΣ που έχει προγραμματιστεί για τις 13/6/2018
με βάση τις σχετικές προσφορές που θα κατατεθούν.

