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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Παρακαλούμε όπως προβείτε στη διερεύνηση της αγοράς για την παροχή
υπηρεσιών, με φυσικό πρόσωπο/εταιρία για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος
INTERREG IPA II Greece-Albania με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health
protection for sustainable rural economic development» (COMPLETE).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την ανάπτυξη
επιχειρηματικών ικανοτήτων ΜΜΕ στο κλάδο κτηνοτροφίας και διερεύνηση δυνατοτήτων
συνεργασίας μεταξύ ομάδων παραγωγών (clusters) με έμφαση στη διασυνοριακή ζώνη
Ελλάδας-Αλβανίας στο πλαίσιο του έργου COMPLETE με τίτλο: “Entrepreneurial capacity
building of livestock raising SMEs through training activities/seminars. Mobilizing a
transnational cluster of livestock health care and farming innovation”(αφορά το Παραδοτέο
5.1.3)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ο ίδιος (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή ένα
μέλος της ομάδας έργου (σε περίπτωση εταιρείας) τα παρακάτω προσόντα.
i) εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.
Ως συναφή έργα νοούνται:
 Έργα αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας
 Έργα υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων επιχειρηματικότητας
ii) Ομάδα Έργου με τουλάχιστον τα παρακάτω μέλη μέλη:
 1 μέλος με πτυχίο (ΠΕ) στις κοινωνικές επιστήμες και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με
αντικείμενο συναφές με την επικοινωνία/μάρκετινγκ. Επίσης πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον δεκαετή γενική επαγγελματική εμπειρία και να έχει συμμετάσχει ως
Υπεύθυνος Έργου στην υλοποίηση ολοκληρωμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων με
αντικείμενο την αγροδιατροφή.


1 μέλος με πτυχίο (ΠΕ) στις κοινωνικές ή/και οικονομικές επιστήμες και μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επίσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική́
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εμπειρία και να έχει συμμετάσχει σε Ομάδα έργου στην υλοποίηση ολοκληρωμένων
συγχρηματοδοτούμενων έργων με αντικείμενο την αγροδιατροφή.


Επιθυμητός επίσης είναι ο άριστος/πολύ καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας από τα μέλη
της Ομάδας (το πρόγραμμα αποτελεί διεθνή συνεργασία και απαιτεί συγγραφή εκθέσεων και
εργασιών) καθώς και η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού́ υπολογιστή.

Η εμπειρία αποδεικνύεται από την εκπαίδευση και τη συμμετοχή σε αντίστοιχα Προγράμματα και
συναφείς εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Το συμφωνητικό συνεργασίας θα έχει διάρκεια από την υπογραφή του έως και τον
Σεπτέμβριο του 2021. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 20.000,00
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του
αντισυμβαλλόμενου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος INTERREG IPA II Greece-Albania με
τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural
economic development» (COMPLETE).
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