Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α.
Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα
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Αθήνα, 16/06/2014
Αριθ.Πρωτ.79

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου για την
παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης

•

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαvvελματιών «ΠΡΟΜΗθΕΑΣ)) έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005).
2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμονή αναmυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ267/Α/3.12.2007) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/0ικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-Οl-2012) Κοινή Απόφαοη
των Υπουργών Οικονομικών,

Ανάmυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας

και

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιοη; που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία ΕΦαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά Σχεδία για
την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του
Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάmυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για

•

την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ'αριθ. 4/25-07-2012 Απόφαοη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναmυξιακής
Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»για συμμετοχή της στην Αναmυξιακή Σύμπραξη
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» για την υλοποίηση του σχεδίου Δράσης
''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ».
6. Την υπ'αριθ, 4/25-07-2012 Απόφαοη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναmυξιακής
Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»για αποδοχή όρων της υπ' αρ. πρωτ. 2399/0307-2012 Πρόσκλησης (κωδικός Πρόσκλησης 40) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
«Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΟΠIΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- "

'
σπική

cινόmuξη

Με τη συγχρηματοδότηση

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιφέρειαε

Απικής

για

υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού».
7. Την υπ' αριθμ.

3113/12-12-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣτΗΝ

ΑΘΗΝΑ»

στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
8. Την υπ' αριθμ. 4119/03-01-2014 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ» από την Α.Σ.
«ΠΡΑΣΙΝΗΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».
9. Το ΕΥΧειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής

Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

ΠΡΑΣΙΝΗΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Ανακοινώνει
ότι προτίθεται

να προβεί στην επιλογή συνεργάτη για την ανάθεση των υπηρεσιών

διαχείρισης για την υλοποίηση της Δράσης 11 «Συντονισμός και διαχείριση έργου» της
Κατηγορίας Δράσεων 348: «Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ».

Α.ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»με Συντονιστή Εταίρο την
Αναπτυξιακή

Εταιρεία

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υλοποιεί

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗ

την

Πράξη με τίτλο

ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ», η οποία
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές
πολιτικές

απασχόλησης» του Θεματικού

Άξονα Προτεραιότητας

3 «Διευκόλυνση

της

πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ,το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΙΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Βασικός στόχος από την υλοποίηση της Πράξης είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και
ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης και ένταξης στην αγορά εργασίας 74 ανέργων που
διαβιούν στον κεντρικό τομέα Αθηνών και προέρχονται από τους προαναφερόμενοιπ;
κλάδους

παρέμβασης,

με βάση την προσαρμογή τους

στις ανάγκες των τοπικών

επιχειρήσεων. Οι επιμέρους στοχεύσεις του έργου αφορούν στις εξής:
~

Υποστήριξη των 74 επιλεγμένων ανέργων για την αναβάθμιση των προσόντων και
δεξιοτήτων τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις εξελίξεις στους κλάδους

«Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ANAΠΤVΞH ΑΝθραΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" "

Με τη συγχρηματοδότηση

...... ΕΣΠΑ
αnική
ανόmuξπ

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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παρέμβασης

έτσι όπως υπαγορεύονται

μπορούν να ανταποκριθούν
~

και τεχνολογικές αλλαγές
Ενίσχυση της ανάπτυξης

από την «πράσινη» οικονομία, έτσι ώστε να

στις ανάγκες που απορρέουν από τις διαρθρωτικές
του επιχειρηματικού

πνεύματος

έμφαση σε καινοτόμες «πράσινες» δραστηριότητες
~

σε τοπικό επίπεδο,

που παρουσιάζουν

αλλά
με

αναπτυξιακές

δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα των κλάδων παρέμβασης
Διασύνδεση της επαννελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών
παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία
της οικονομίας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, διαμέσου πράσινων δραστηριοτήτων

~

•

•

αλλά και πράσινων επαγγελμάτων
Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού

ιστού της περιοχής παρέμβασης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
του ΕΣΠΑκαι συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαμείο)
και εθνικούς πόρους.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙΒΙΩΣΙΜΗΜΙΚΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣ
ΣτΗΝ
ΑΘΗΝΑ»,η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»προτίθεται να προβεί στην
επιλογή συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για την υλοποίηση της Δράσης 11
«Συντονισμός και διαχείριση έργου» της Κατηγορίας Δράσεων 348: «Συντονισμός και
Διαχείριση Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης.
Συγκεκριμένα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαννελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»θα προβεί στην
επιλογή συνεργάτη πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά, στα καθήκοντα του
εργολήπτη είναι η οικονομική διαχείριση και υποστήριξη της Σύμπραξης (ΣυντονιστήΙ και
συγκεκριμένα στην παρακολούθηση, καταχώρηση και εκκαθάριση παραστατικών δαπανών
καθώς και στη συνεργασία και υποστήριξη του Διαχειριστή της Σύμπραξης, του Υπεύθυνου
Πράξης, του Υπεύθυνου Φυσικού Αντικειμένου, του Υπεύθυνου Οικονομικού Αντικειμένου,
του Υπεύθυνου Ποιότητας, του Υπεύθυνου Δημοσιότητας στα ακόλουθα:
• Υποστήριξη του Υπεύθυνου Πράξης για τη σύνταξη και υποβολή πάσης Φύσεως Δελτίων
Παρακολούθησης και Προόδου Πράξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής, αναθεώρηση του Τεχνικού Δελτίου
Έργου/Υποέργων, εφόσον αυτό απαιτηθεί, Σύνταξη Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών,
Διαδικασίες ολοκλήρωσης Έργου.
• Η Σύνταξη και υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή.
• Η Τήρηση των εντύπων και των διαδικασιών της Διαχειριστικής Επάρκειας της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την άμεση υποστήριξη του Υπεύθυνου Ποιότητας της
Πράξης.
«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

•

ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΩΠIΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΓ

"
"

σπική
ανόmuξπ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
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•

Ο Έλεγχος της προόδου και παρακολούθηση του έργου και του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης αυτού για το σύνολο της πράξης που εκτελεί η Αναmυξιακή Σύμπραξη, καθώς
και εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την
ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου, ώστε να εξασΦαλίζεται η έγκαιρη
ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων και να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα.

•

Η Τήρηση του Φακέλου του Έργου, σύμφωνα με τις προδιανραφέτ που τίθενται στον
οδηγό για τους δικαιούχους και στο εγχειρίδιο διαδικασιών αναφορικά με τα στοιχεία
τεκμηρίωσης της υλοποίησης φυσικού αντικειμένου ανά κατηγορία δράσης.

•

Η εποπτεία, συντονισμός, καθοδήγηση και παρακολούθηση

του έργου του συνόλου των

εταίρων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης.
•

Η Πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός
του φυσικού αντικειμένου, παραλαβή των
αντίστοιχων παραδοτέων του έργου για το σύνολο της Πράξης, σύμφωνα με τους όρους
και τις προδιανραφέι; της απόφασητ υλοποίησης έργου με ίδια μέσα.

•

Η Προετοιμασία εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναmυξιακής Σύμπραξης
για την πιστοποίηση φοοικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

•

Η Εκπροσώπηση της Αναmυξιακής Σύμπραξης και επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

•

Η Κατανομή της χρηματοδότησης της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της

•

υλοποίησής της.
Τεχνική υποστήριξη

και παροχή συμβουλευτικών

υπηρεσιών

προς τους οικονομικά

υπεύθυνους των εταίρων.
Γ. ΑΜΟΙΒΗΙΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων που θα αναλάβει ο Συνεργάτης
ανέρχεται σε Δύο Χιλιάδες Ευρώ ανά μήνα απασχόλησης, ήτοι Δώδεκα Χιλιάδες Ευρώ
(12.000,00€)

περιλαμβανομένων

πάσης

φύσεων

κρατήσεων

και εισφορών

για την

απασχόληση του Συνεργάτη μέχρι τις 31/12/2014. Σε περίπτωση παράτασης της υλοποίησης
του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επεκτείνει αναλόγως την απασχόληση του
Συνεργάτη με αντίστοιχη αμοιβή, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια
Μέσα της Πράξης.
Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΥΛΟΠΟΙΗΙΗΙ
Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2014 σύμφωνα με την Απόφαση
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση και παράταση
αυτής, οπότε η συνεργασία δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου.
Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι:

«Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-ANAΠΤVΞH ANθPΩ~ΙNOY ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- "

..
ΩΠική

ανάmuξπ

Μετη συΥχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4

•

Πτυχίο ΑΕΙ,Σχολής Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών.

•

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στις εφαρμογέι; γραφείου,

•

Γνώσηαγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

Τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα των οποφηφίω» είναι:
• Εμπειρία στην οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
έργων.
• Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν συνάφεια με την άρτια εκτέλεση
του συγκεκριμένου έργου, όπως προκύπτουν από κάθε στοιχείο του φακέλου
υποφηφιότηταο (ενδεικτικά πεδία ικανοτήτων/δεξιοτήτων: διοίκηση επιχειρήσεων και
οργανισμών, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας ΕΣΠΑ 2007-2013, υφιστάμενη κατάσταση περιοχής παρέμβασης,
συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, δικτύωση επιχειρήσεων,
εκπαίδευση και κατάρτιση, οργάνωση εκδηλώσεων κ.ά.).
• Μεταmυχιακός τίτλος στη ΔιοίκησηΈργων ή σε συναφέτ; αντικείμενο.
Π. ΤΟΠΟΣΚΑΙΤΡΟΠΟΣΥΠΟΒΟΛΗΣΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Ελληνικήγλώσσα και θα περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά τα παρακάτω:
• ειονραφικό Σημείωμα του Προσφέροντοτ που θα περιέχει τα στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Φαξ), παρουσίαση των δραστηριοτήτων του σε
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου.
• Στοιχεία τεκμηρίωσης για τα απαιτούμενα και βαθμολογούμενα προσόντα των
υποψηφίων,
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιοο
θα δηλώνει ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος και τα υποβαλλόμενα στοιχεία
τεκμηρίωσης είναι αληθή και ακριβή.

•

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν σε σφρανισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράο στην Αναmυξιακή Εταιρεία
Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,οδός Πανεπιστημίου 44 (40ς όροφοτ), ΤΚ106 79, Αθήνα. Το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Αναmυξιακής
Εταιρείας Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,που θα φέρει ο Φάκελος αποστολής των
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ο φάκελοτ; της προσφοράο πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑτΕΠΩΝΥΜΟκαι τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
και να νράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
Εκδήλωση εvδιαΦέροντoc;για την ανάθεση των υπηρεσιών Διαχεφιστή της Πράξης
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗ

ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΠΗΝ ΑΘΗΝΑ»

«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" "
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l. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΗΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των Φακέλων είναι από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας έως
τις 30/06/2014 και ώρα 14.30. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς,
αυτές πρέπει να παραληφθούν από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»το αργότερο στις 30/06/2014 και ώρα 14.30.
Διευκρινίσεις θα παρέχονται για όλο το χρονικό διάστημα δημοσίευσης της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντοτ από την κ. Ελένη Μπαλιούση στο τηλέφωνο 210-3390594 και στο
e-mail: promitheus@atp.gr κατά τις ώρες 10:00 -16:00.
Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΗΣΕΩΝ

Γιατην επιλογή του συνεργάτη που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα συνεκτιμηθούν τα
προσόντα των υποψηφίων, Οι υποψηφιότητετ θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία:
- Αξιολόγηση των υποφηφιοτήτων και αποδοχή τους εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα
προσόντα
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οποφηφιοτήτων με βάση τον πίνακα κριτηρίων
που ακολουθεί:

1

2

3

ΜΕΓΙΠΗ
ΒΑθΜΟΛΟΠΑ

ΚΡΙτΗΡΙΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

Εμπειρία στην οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση
συΥΧΡηματοδοτού μενων έργων.
Επαγγελμαnκές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν ουνάφεια με
την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, όπως προκύπτουν
από κάθε στοιχείο του Φακέλου υποψηφιότηταο
Μεταπτυχιακός τίτλος στη ΔιοίκησηΈργων ή σε συναΦές
αντικείμενο.

50
30
20

ΣΥΝΟΛΟΜΕΠΣτΗΣ ΒΑθΜΟΛΟΠΑΣ

100

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί με
σχετική απόφαοη του ΔΣ της Αναmυξιακής Εταιρείας Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».Η
επιτροπή Αξιολόγησης θα εισηγείται με πρακτικό στο ΔΣ της Αναmυξιακής Εταφείας
Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»την επιλογή του υποψηφίου με την υψηλότερη βαθμολογία.
Ηαπόφαση επιλογής θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίουτ,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα της Αναmυξιακής
Εταιρείας Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»για το χρονικό διάστημα από 16/06/2014 έως
30/06/2014.

ο ΠPOEΔPαt,A.Σ~·
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Ιωάννης ΡεκλΕίτης
«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επι ειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΩΠIΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" "
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