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«CREATIVE and INNOVATION DRIVEN ENTERPRISES’ NETWORK / CIDE-NET»
[ Αριθμός Πρόσκλησης: 332/06.02.2016 ]
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου στο έργο “Creative
and Innovation Driven Enterprises’ Network” / CIDE-NET, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg Balkan – Mediterranean 2014-2020. Το έργο CIDE-NET συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.
Στόχο του έργου αποτελεί η υποστήριξη επιχειρήσεων από τις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία,
Αλβανία, ΠΓΔΜ και Κύπρο) στην ανάπτυξη της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας σαν ένα μέσο ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητάς τους και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Με βάση τα παραπάνω, το έργο CIDENET προβλέπει δράσεις ανάλυσης των αναγκών υποστήριξης των επιχειρήσεων σε θέματα Καινοτομίας και
Δημιουργικότητας καθώς και δράσεις οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων μεικτής κατάρτισης και
mentoring σε επιλεγμένους ωφελούμενους επιχειρηματίες σε κάθε χώρα.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει αναλάβει να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις (Πακέτο
Εργασίας 2: Project Communication and Dissemination - Παραδοτέα D.2.2.2, D.2.2.3, D.2.2.5) και στο πλαίσιο
αυτό αναζητά Εταιρία Γραφικών Τεχνών, η οποία θα αναλάβει τις εξής εργασίες:
1. Δημιουργία τριών (3) τετράχρωμων roll-up banner με μέγιστη συνολική αξία: 600€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2. Σελιδοποίηση και αναπαραγωγή ενός Οδηγού (Project Legacy Study) έκτασης έως 40 σελίδες (με
τετράχρωμο εξώφυλλο και οπισθόφυλλο) σε 1.000 αντίτυπα με μέγιστη αξία: 5.000€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
3. Σελιδοποίηση και αναπαραγωγή ενημερωτικού τετράχρωμου φυλλαδίου του έργου (έκτασης έως 8
σελίδες) σε 1.500 αντίτυπα με μέγιστη συνολική αξία: 3.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4. Προμήθεια 60 μπλοκ σημειώσεων, φακέλων και στυλό για την διοργάνωση μίας ενημερωτικής
εκδήλωσης (info day) με μέγιστη συνολική αξία: 510€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η υλοποίηση του έργου άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο μέχρι την 31η /10/2019.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν οικονομική προσφορά στη διεύθυνση: Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα έως την 22η Φεβρουαρίου 2019 (το
αργότερο). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί
αποδεικτικό για την εμπρόθεσμη αποστολή.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα
Βασιλική Καραντζίκου (τηλ.: 2103387105), καθημερινά από τις 09:00 έως τις 15:00.

