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Η Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕΕ) ςυμμετζχει με τθν ιδιότθτα του εταίρου
ςτο ζργο Smarter Cluster Policies for South East Europe (ClusterPoliSEE) τθσ Κοινοτικισ
Πρωτοβουλίασ South East Europe.
τόχο του ζργου αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και θ εφαρμογι μιασ αποτελεςματικισ
πολιτικισ αξιοποίθςθσ, ςτιριξθσ και ενδυνάμωςθσ των ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν ςτθν
περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Ειδικότερα, το ζργο «ClusterPoliSEE» εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ
κοινϊν μθχανιςμϊν και δράςεων ςε κζματα ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, όπωσ είναι θ
δθμιουργία ενόσ ςυνολικοφ και ανταγωνιςτικοφ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ. Σο ζργο
φιλοδοξεί να επιτφχει τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων χάραξθσ
πολιτικισ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ βελτίωςθσ
τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθσ οικονομικισ και αειφόρου ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι τθσ Ν.Α.
Ευρϊπθσ μζςω του οικονομικοφ εργαλείου των clusters.
το ζργο, με επικεφαλισ τθν περιοχι Marche τθσ Ιταλίασ (European Policies Department Managing Authority for ERDF and ESF), ςυμμετζχουν 24 ακόμα εταίροι από διάφορεσ
περιοχζσ τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ όπωσ Ιταλία, Ουγγαρία, λοβενία, Βουλγαρία, Αυςτρία,
Ρουμανία, λοβακία, Κροατία, ερβία, Αλβανία και Ελλάδα.
το πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτο ζργο θ ΚΕΕΕ αναηθτά τουσ ακόλουκουσ ςυνεργάτεσ:

1. Project manager / Τπεφθυνο ζργου προκειμζνου να αναλάβει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ:
 υντονιςμόσ των εργαςιϊν του μόνιμου και ζκτακτου προςωπικοφ τθσ Κεντρικισ
Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο του ζργου. Επικοινωνία και κακοδιγθςθ
των οικονομικϊν υπθρεςιϊν τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ για τθν
υλοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου.
 Παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου.
 Παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του ζργου.
 Επίβλεψθ και ςυμμετοχι ςτθ ςφνταξθ των παραδοτζων που προκφπτουν από τθ
ςυμμετοχι τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ ςτα πακζτα εργαςίασ ςτα
οποία ςυμμετζχει.

 υμμετοχι και ςυντονιςμόσ των ςυναντιςεων τθσ Ομάδασ ζργου τθσ Κεντρικισ
Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ ςχετικά με τα κζματα που αφοροφν τθν εξζλιξθ του
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου κακϊσ και τθν άρτια ανάπτυξθ των
παραδοτζων.
 υμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό τθσ πλατφόρμασ μάκθςθσ πολιτικϊν cluster.
 υμμετοχι ςτθ διαχείριςθ και ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ μάκθςθσ πολιτικϊν cluster.
 υμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ τθσ Smart Specialization Strategy.
 υμμετοχι ςτα Studyvisit του ζργου.
 υμμετοχι ςτθν δθμιουργία μθχανιςμϊν μάκθςθσ πολιτικϊν cluster.
Ωσ μζγιςτθ μεικτι αμοιβι προβλζπεται το ποςό των 12.000€ για 80 ανκρωποθμζρεσ
εργαςίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΚΕΕΕ.
Σο ζργο, το οποίο άρχεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζργου κα πρζπει να ζχει
περατωκεί ζωσ τθν 31 Οκτωβρίου 2014.

2. Μζλοσ τησ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ (Steering Committee member) προκειμζνου να
αναλάβει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ:
 Εκπροςϊπθςθ και δζςμευςθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕΕ)
ςτισ ςυναντιςεισ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ (Steering Committee) του ζργου.
 υμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων που αφοροφν ςτθν εξζλιξθ του φυςικοφ και
οικονομικοφ αντικειμζνου το ζργου.
 υμμετοχι ςτθν ζγκριςθ του ςυνολικοφ και των επιμζρουσ χρονοδιαγραμμάτων
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςχετικισ μεκοδολογίασ) κάκε Πακζτου Εργαςίασ (Work
Package) ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ του Ζργου.
 υμμετοχι ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ εργαςίασ.
 υμμετοχι ςτθν περιοδικι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ
αντικειμζνου του ζργου.
 υμμετοχι ςτθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ του Επικοινωνιακοφ Πλάνου του ζργου
και των τυχόν τροποποιιςεϊν του.
 υμμετοχι ςτθν εξζταςθ αιτθμάτων των εταίρων για τροποποιιςεισ / αλλαγζσ ςτα
κακικοντα / δραςτθριότθτζσ τουσ.
 υμμετοχι ςτθν εξζταςθ απαιτοφμενων τροποποιιςεων που κα πρζπει να
γνωςτοποιθκοφν ςτθν Κοινι Σεχνικι Γραμματεία (JTS) λ.χ. τροποποίθςθ του πλάνου
εργαςίασ και μεταφορζσ ποςϊν μεταξφ των κατθγοριϊν προχπολογιςμοφ,
τροποποιιςεισ τθσ Κοινοπραξίασ.
 υμμετοχι ςτθν επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ των εταίρων.
 υμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό τθσ πλατφόρμασ μάκθςθσ πολιτικϊν cluster.
 υμμετοχι ςτθ διαχείριςθ και ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ μάκθςθσ πολιτικϊν cluster.

 υμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ τθσ Smart Specialization Strategy.
 υμμετοχι ςτα Studyvisit του ζργου.
 υμμετοχι ςτθν δθμιουργία μθχανιςμϊν μάκθςθσ πολιτικϊν cluster.
Ωσ μζγιςτθ μεικτι αμοιβι προβλζπεται το ποςό των 12.000 € για 80 ανκρωποθμζρεσ
εργαςίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΚΕΕΕ.
Σο ζργο, το οποίο άρχεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζργου κα πρζπει να ζχει
περατωκεί ζωσ τθν 31 Οκτωβρίου 2014.

3. Τπεφθυνο ανάπτυξησ μοντζλων χρηματοδότηςησ cluster και ανάδειξησ ςχετικών
καλών πρακτικών προκειμζνου να αναλάβει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ:
 Επιμζλεια και ςυγγραφι ζκκεςθσ που αφορά ςτθν ανάπτυξθ μοντζλων εξωτερικισ
χρθματοδότθςθσ και αυτοχρθματοδότθςθσ των Clusters ςτισ Ελλθνικζσ Περιφζρειεσ.
 Ανάδειξθ ςχετικϊν επιτυχθμζνων καλϊν πρακτικϊν που υπιρξαν ςτο παρελκόν και
μοντελοποίθςθ των μεταβλθτϊν που προκφπτουν από αυτζσ τισ καλζσ πρακτικζσ και
κα προτακοφν ωσ ςχζδιο πολιτικισ ςτο Ζργο.
 υμβολι ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ χρθματοδότθςθσ και των αντίςτοιχων
εργαλείων τθσ, ςτθν περιφζρεια που κα επιλεχκεί.
 Επιμζλεια και ςυγγραφι εκκζςεων και αναφορϊν για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ
χρθματοδότθςθσ.
 Περιγραφι και υλοποίθςθ ςτρατθγικισ προβολισ των ωφελειϊν του Cluster ςε
δυνθτικοφσ εξωτερικοφσ χρθματοδότεσ (τράπεηεσ, επενδυτζσ) και ανατροφοδότθςθ
με βάςθ τθν επικοινωνία που ζχει αναπτυχκεί.
 φνταξθ ερωτθματολογίων ςυνεντεφξεων με δυνθτικοφσ εξωτερικοφσ χρθματοδότεσ
του Cluster.
Ωσ μζγιςτθ μεικτι αμοιβι προβλζπεται το ποςό των 27.000 € για 100 ανκρωποθμζρεσ
εργαςίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΚΕΕΕ.
Σο ζργο, το οποίο άρχεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζργου κα πρζπει να ζχει
περατωκεί ζωσ τθν 31 Οκτωβρίου 2014.

4. Τπεφθυνοσ ςυγκριτικήσ αξιολόγηςησ των μηχανιςμών χρηματοδότηςησ των cluster
προκειμζνου να αναλάβει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ:
 Διοργάνωςθ ενόσ studyvisit.
 Επιμζλεια και ςυμμετοχι ςτθν ςυγγραφι ζκκεςθσ που αφορά ςτθ ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ των μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ των clusters από δθμόςιεσ ι/και
ευρωπαϊκζσ χρθματοδοτιςεισ.
 Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν ςεναρίων χρθματοδότθςθσ με διαφορετικό μίγμα πθγϊν
χρθματοδότθςθσ.

 Ανάπτυξθ δικτφωςθσ μεταξφ οργανιςμϊν clusters για τθν ανάδειξθ μθχανιςμϊν και
εργαλείων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ των μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ.
 φνταξθ εκκζςεων για τθν αποτελεςματικότθτα των εργαλείων ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ και προτάςεισ βελτίωςθσ ι και ανακεϊρθςθσ τουσ.
Ωσ μζγιςτθ μεικτι αμοιβι προβλζπεται το ποςό των 12.000 € για 80 ανκρωποθμζρεσ
εργαςίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΚΕΕΕ.
Σο ζργο, το οποίο άρχεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζργου κα πρζπει να ζχει
περατωκεί ζωσ τθν 31 Οκτωβρίου 2014.

Σζλοσ, θ ΚΕΕΕ αναηθτά εξωτερικό ςυνεργάτθ / Τπεργολάβο με το ρόλο του
«Επιςτημονικοφ Τπεφθυνου τησ Ομάδασ Εργαςίασ τησ ΚΕΕΕ και υπεφθυνου
πιλοτικών εφαρμογών του ζργου». Ο εν λόγω ςυνεργάτθσ κα αναλάβει τα ακόλουκα
κακικοντα:
 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ των εργαςιϊν του μόνιμου και ζκτακτου προςωπικοφ τθσ
Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ κατά τθ ςυμμετοχι του ςτθν Ομάδα
Εργαςίασ όπου κα ενταχκοφν.
 Τπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των πιλοτικϊν ενεργειϊν μάκθςθσ και
εφαρμογισ των πολιτικϊν για τα clusters και των εργαλείων που κα προκφψουν από
το ζργο ςτθν ελλθνικι περιφζρεια που κα επιλεχκεί.
 Παροχι τεχνογνωςίασ ςτον ςχεδιαςμό πολιτικϊν cluster.
 φνταξθ ζκκεςθσ για τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ ενεργειϊν
Clustering ςτον Ελλθνικό χϊρο.

και πολιτικϊν

 Προςδιοριςμόσ και παροχι του υλικοφ για το on-line repository από τθν πλευρά τθσ
Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ.
 Ανάλυςθ, επεξιγθςθ και διάκεςθ του υλικοφ που κα δϊςουν οι υπόλοιποι εταίροι
ςτο on-line repository system.
 Τπεφκυνοσ για τθ διατφπωςθ, εφαρμογι και ανακεϊρθςθ τθσ κοινισ ςτρατθγικισ για
τα clusters και ςτθν πρόταςθ για το ςχζδιο βιωςιμότθτασ που κα υιοκετθκεί από
όλουσ τουσ εταίρουσ του ζργου.
Ωσ μζγιςτθ μεικτι αμοιβι για το ζργο προβλζπεται το ποςό των 36.000 €.

Σο ζργο, το οποίο άρχεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζργου κα πρζπει να ζχει
περατωκεί ζωσ τθν 31 Οκτωβρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να αποςτείλουν πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα και
οικονομικι προςφορά για κάκε μια από τισ προαναφερκείςεσ εργαςίεσ ςτθ διεφκυνςθ:
Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, Ακαδθμίασ 6, 10671 Ακινα ζωσ την
20/10/2012 το αργότερο. τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ θ ςφραγίδα
ταχυδρομείου είναι αποδεικτικό για τθν εμπρόκεςμθ αποςτολι.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν κα
Ράνια Θεοδοςοποφλου ςτο τθλ.: 2103387105.

