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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Καινοτόμο Πρόγραμμα
Κυκλικής Οικονομίας, μέσω της Παροχής Τεχνογνωσίας Καινοτομίας – Σύμβουλοι Κυκλικής
Οικονομίας, στα πλαίσια της πιλοτικής δράσης του έργου CIRCLE-IN του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020»
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1. Εισαγωγή
Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μία από τις πιο βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής προσφέροντας τη δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, προώθησης της
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η έννοια αυτή στην
ουσία προωθεί την ανάπτυξη μιας βιομηχανικής οικονομίας με μηδενικά παραγόμενα απόβλητα
και ρύπους.
Με αυτόν τον τρόπο, η οικονομία, μέσω της εφαρμογής μεθόδων τέτοιας φύσης,
αναδιαμορφώνεται. Μέσα από την αναζήτηση πρακτικών για την αξιοποίηση παραγόμενων
αποβλήτων, μέσω της μείωσης και επαναχρησιμοποίησης τους, καθώς και την εισαγωγή σε
πρακτικές ανακύκλωσης και άλλες εφαρμογές συνυφασμένες με την έννοια της Κυκλικότητας
στη παραγωγική διαδικασία ή άλλους τομείς της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες, η
διοίκηση και οι τοπικές κοινότητες καθίστανται πιο αειφόρες και ανταγωνιστικές.
Από την μια πλευρά, η παραγωγή ανθεκτικότερων και πολυχρηστικών προϊόντων
διαμορφώνουν ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής, καθιστώντας τις επιχειρήσεις που
παρέχουν τα προϊόντα πιο ανταγωνιστικές. Από την άλλη η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών
συμβάλλει στη μείωση τόσο του συνολικού κόστους τους, όσο και του οικολογικού
αποτυπώματος της επιχείρησης που είναι σημαντικό να μπορεί να μετρηθεί και να καταγραφεί.
Επιπρόσθετα, ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και η
διασφάλιση της ικανότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη κατεύθυνση της επίτευξης των
φιλοδοξιών τους καθώς και την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
Στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) V/A ΕλλάδαΙταλία (EL-IT) 2014-2020, το συγχρηματοδοτούμενο έργο CIRCLE-IN υπαγόμενο στον Άξονα 1 για
την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα στοχεύει στην προώθηση τέτοιων πρακτικών στη
διασυνοριακή περιοχή μέσω της παροχής σχετικών εργαλείων που θα επιτρέψουν την εφαρμογή
τους από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των
δυνατοτήτων και άρα της ανταγωνιστικότητας τους τόσο με όρους περιβαλλοντικούς όσο και με
όρους καινοτομίας και ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού του κλάδου.
Το έργο, για την υλοποίηση του, υποστηρίζεται μέσω της σύμπραξης τεσσάρων (4) εταίρων της
διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του
συντονισμού και της υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του πέμπτου Πακέτου Εργασίας
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γνωστοποιεί με τη παρούσα πρόσκληση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την έναρξη του
Προγράμματος Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία.
Το Πρόγραμμα Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας
και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων της διασυνοριακής
περιοχής για την ενίσχυση τόσο της αειφορίας όσο και της ανταγωνιστικότητας τους.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την προώθηση καινοτόμων ιδεών που ενισχύουν την
επιχειρηματικότητα με γνώμονα τις πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας, βάσει της αρχής της
αειφορίας και μέσω της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

2. Σκοπός
Η προσφορά Υπηρεσιών Καινοτομίας αποσκοπεί στην:
i)

Προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων διαδικασιών που αποτελούν μέρος της
έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας μεταξύ των τοπικών επιχειρηματιών και
επιχειρήσεων.

ii)

Κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών τους, ως
προς την ένταξη και εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας μέσω της παρεχόμενης
υπηρεσίας από φορείς έντασης γνώσης.

iii)

Διευκόλυνση πρόσβασης σε καινοτόμες λύσεις που υποστηρίζουν την εφαρμογή της
Κυκλικής Οικονομίας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

iv)

Βελτίωση τεχνογνωσίας και ικανοτήτων επιχειρηματιών και άλλων σχετικών με την
Κυκλική Οικονομία φορέων μέσω της ανάπτυξης, της διερεύνησης διαφορετικών
επιλογών Κυκλικής Οικονομίας, της κατανόησης του νομικού πλαισίου και της
ευαισθητοποίησης για την Κυκλική Οικονομία και τα οφέλη της.

v)

Ενίσχυση

συνδέσμων

μεταξύ

τοπικών,

περιφερειακών,

εθνικών

φορέων,

συμπεριλαμβανομένων οργανισμών στήριξης των επιχειρήσεων, εθνικών φορέων,
κοινωνικοοικονομικών εταίρων και δημόσιων αρχών.
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Οι επιλέξιμοι Σύμβουλοι θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του προγράμματος, με σκοπό:
i) την καταγραφή και ανάλυση του οικολογικού αποτυπώματος της επιχείρησης
ii) τη μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
για την εφαρμογή καινοτομιών σχετικών με την Κυκλική Οικονομία, υπό τη μορφή
συμβουλευτικής υποστήριξης και βάσει του οικολογικού τους αποτυπώματος.
Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν τη διάδοση των επιστημονικών ή / και τεχνολογικών
γνώσεων ή / και εμπειρογνωμοσύνης από τον Πάροχο Τεχνογνωσίας Καινοτομίας (ΠΤΚ), σε μια
ωφελούμενη επιχείρηση, με τρόπο που θα είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη από αυτόν, θα καλύψει
πλήρως τις ανάγκες του και θα βοηθήσει στην επίλυσή τους και στη μείωση του οικολογικού της
αποτυπώματος.
Συγκεκριμένα, τέτοιες διαδικασίες αφορούν πρακτικές που στοχεύουν:
 στην πιθανή αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης
τους,
 στην πιθανή παραγωγή ανθεκτικότερων και πολυχρηστικών προϊόντων μέσω της
διαδικασίας της ανακύκλωσης, που καθιστούν, επιπλέον, τις επιχειρήσεις περισσότερο
ανταγωνιστικές,
 στην καταγραφή του συνολικού οικολογικού αποτυπώματος της επιχείρησης, με στόχο
τη μείωση του μέσω των ανωτέρω, και άλλων αντίστοιχων πρακτικών εφαρμογής
Κυκλικής Οικονομίας σε αντιστοιχία με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Τα παραπάνω μπορεί να αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή ένα συγκεκριμένο τμήμα αυτής,
συμπεριλαμβανομένου και του επανασχεδιασμού της τροποποίησης της παραγωγικής
διαδικασίας με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και
τη διαφοροποίηση των παραμέτρων προϊόντων για την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες
αγορές, καθώς και της εφαρμογής νέων πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα ζητήματα/προβλήματα που θα παρουσιαστούν από τις
επιχειρήσεις δεν πρέπει να λύνονται απλά με την αγορά προϊόντων ή λογισμικού, αλλά μέσω
της απόκτησης σχετικής τεχνογνωσίας από τον Πάροχο Τεχνογνωσίας Καινοτομίας (ΠΤΚ) μέσα
από την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. Η εφαρμογή του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας από
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την εταιρεία θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη σχετικά
με την εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας.
Η επίτευξη των στόχων αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω της προώθησης συνεργασίας και
ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων αλλά και του ιδιωτικού και
δημόσιου φορέα. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των
Παρόχων Τεχνογνωσίας Καινοτομίας και των τελικών ωφελούμενων επιχειρήσεων που θα
λάβουν αυτή την υπηρεσία με σκοπό την εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στις
επιχειρηματικές τους λειτουργίες.
Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ως βασικός συντονιστής της πιλοτικής αυτής
δράσης και προκειμένου να προβεί στην επιλογή Παρόχου/ων Τεχνογνωσίας Καινοτομίας για
την παροχή υπηρεσιών καινοτομίας στις κατάλληλες ωφελούμενες επιχειρήσεις, προσκαλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους, εφεξής ‘ΠΤΚ’ που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως
αυτές παρουσιάζονται σε σχετική ενότητα της παρούσας πρόσκλησης, να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για τον σκοπό αυτό υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Αίτηση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
ii) Υπεύθυνη δήλωση δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης
(Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ αντίστοιχα της παρούσας πρόσκλησης).

3. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής σχετικών εγγράφων
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες/ειδικοί από την Ελλάδα, με
εξειδίκευση και δραστηριοποίηση σε τομέα σχετικό με την Κυκλική Οικονομία. Οι υποψήφιοι
ΠΤΚ καλούνται να υποβάλλουν φάκελο με τα σχετικά έγγραφα, πλήρη και σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας πρόσκλησης ή μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00, στη διεύθυνση Οπλ.
Πουτέτση 14, Ιωάννινα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2651064013.
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4. Περιεχόμενο Πρότασης
4.1 Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις/όρους και κριτήρια επιλεξιμότητας για τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη πρόσκληση.
i)

Οι ΠΤΚ θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού πτυχίου ή/και Μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών.

ii)

Οι ΠΤΚ θα πρέπει να είναι εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην
Κυκλική Οικονομία και τις εφαρμογές της και με τουλάχιστον τριετή επαγγελματική
εμπειρία στο κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας.

iii)

Οι ΠΚΤ θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν ή περισσότερους τομείς όπως
αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα ΙΒ)

iv)

Πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ωφελούμενες
επιχειρήσεις εντός 15 ημερών που ξεκινούν από την επομένη της ανάθεσης της
παροχής υπηρεσιών.

v)

Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

4.2 Αιτούμενες υπηρεσίες και παραδοτέα
Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν τη διάδοση των επιστημονικών ή / και τεχνολογικών
γνώσεων ή / και εμπειρογνωμοσύνης από τον Πάροχο Τεχνογνωσίας Καινοτομίας, σε μια
ωφελούμενη επιχείρηση με τρόπο που θα είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη από αυτόν, θα καλύψει
πλήρως τις ανάγκες του και θα βοηθήσει στην επίλυσή τους και στη μείωση του οικολογικού της
αποτυπώματος.
Συγκεκριμένα, τέτοιες διαδικασίες αφορούν πρακτικές που στοχεύουν:
 στην πιθανή αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης
τους,
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 στην πιθανή παραγωγή ανθεκτικότερων και πολυχρηστικών προϊόντων μέσω της
διαδικασίας της ανακύκλωσης, που καθιστούν, επιπλέον, τις επιχειρήσεις περισσότερο
ανταγωνιστικές,
 στην καταγραφή του συνολικού οικολογικού αποτυπώματος της επιχείρησης, με στόχο
τη μείωση του μέσω των ανωτέρω, και άλλων αντίστοιχων πρακτικών εφαρμογής
Κυκλικής Οικονομίας σε αντιστοιχία με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από τις
23.11.2020 μέχρι και τις 27.11.2020.
Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφερθούν στην έδρα του Επιμελητηρίου ή στις έδρες των
ωφελούμενων επιχειρήσεων.
Η μεταφορά της τεχνογνωσίας καινοτομίας θα παρακολουθείται και συντονίζεται από το
Επιμελητήριο.
Κατά τη λήξη του προγράμματος, τόσο ο Πάροχος Τεχνογνωσίας Καινοτομίας όσο και η
ωφελούμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση της μεταφοράς τεχνογνωσίας
καινοτομίας.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα οδηγήσουν είτε στην έγκριση της υλοποίησης και
την πληρωμή των υπηρεσιών, αναλυτικά παρακάτω, είτε στην απόρριψη.
Το αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί από τους επιλέξιμους Παρόχους Τεχνογνωσίας Καινοτομίας
και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:
Παραδοτέο 1: Περιγραφή των τελικών ωφελούμενων επιχειρήσεων που έλαβαν τις υπηρεσίες
καινοτομίας
Παραδοτέο 2: Τελική έκθεση για την υλοποίηση της μεταφοράς καινοτομίας που περιλαμβάνει:
o Περιγραφή της υλοποίησης μεταφοράς τεχνογνωσίας καινοτομίας.
o Αριθμό ατόμων που επωφελήθηκαν από την υπηρεσία αυτή
o Επίπεδο επίτευξης των στόχων μεταφοράς τεχνογνωσίας καινοτομίας.
o Προβλήματα και τρόπος αντιμετώπισής τους.
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o Οφέλη και αντίκτυπος της μεταφοράς τεχνογνωσίας καινοτομίας στις τελικές
ωφελούμενες επιχειρήσεις.
o Χρονοδιάγραμμα και ώρες εργασίας που δαπανήθηκαν.
o Σχετικά παραδοτέα (π.χ. επιχειρηματικό σχέδιο).
o Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας καινοτομίας από τις
ωφελούμενες επιχειρήσεις.
Μετά την έγκριση των υποβαλλόμενων εκθέσεων, σχεδίων και παραδοτέων, το Επιμελητήριο
θα προχωρήσει στην πληρωμή του Παρόχου Τεχνογνωσίας Καινοτομίας.
5. Γενικοί όροι Συμμετοχής
Οι γενικοί όροι συμμετοχής που εμπίπτουν στη παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής:


Κάθε υποψήφιος πάροχος θα πρέπει να δηλώσει ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας
[με βάση τους όρους όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα IA της παρούσας πρόσκλησης].



Κάθε αιτών πρέπει να δηλώσει ότι συμμορφώνεται με την πολιτική καταπολέμησης απάτης
και με τις σχετικές υποχρεώσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, δημοσιότητας και
ελέγχου που απαιτούνται από τους κανονισμούς ΕΕ.



Μόνο οι επιλεγμένοι πάροχοι τεχνογνωσίας καινοτομίας, μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες
καινοτομίας στις ωφελούμενες επιχειρήσεις του προγράμματος.




Η αίτηση πρέπει να καταρτίζεται στα ελληνικά.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η δήλωση δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να αποσταλεί στο Επιμελητήριο σε κλειστό φάκελο που να αναφέρει στο θέμα «CIRCLE-IN 5.3. Πρόγραμμα Καινοτομίας στη Κυκλική Οικονομία: Πρόσκληση για Πάροχο Τεχνογνωσίας Καινοτομίας».



Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους νόμους περί ιδιωτικότητας και
με το GDPR.
5.1 Καθήκον Εχεμύθειας

Α. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή ανακοίνωση από τον Υποψήφιο σχετικά με
την διαδικασία της Πρόσκλησης, ή οιαδήποτε είδους συζήτηση του Υποψηφίου με τρίτους ή
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λοιπούς συνυποψήφιους σχετικά με την διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης και των
επικοινωνιών που θα λάβουν χώρα με τους Υποψήφιους μετά τη δημοσίευση αυτής. Όλες οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πρόσκληση και παρέχονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στους Υποψηφίους τίθενται στη διάθεσή τους υπό την προϋπόθεση ότι οι Υποψήφιοι δεν
επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης συνολικώς ή μερικώς σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
ήριο Ιωαννίνων, για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς της ανάπτυξης και υποβολής των αιτήσεών
τους.
Β. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού της εμπιστευτικότητας
των υποβαλλόμενων προτάσεων.
Γ. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Υποψήφιο θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν
από την Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με βάση τα κριτήρια που έχουν ορισθεί στην σχετική
ενότητα της παρούσας πρόσκλησης.
Δ. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, κάθε Υποψήφιος με την υποβολή της πρότασης
του, συμφωνεί ότι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες
που περιέχονται στην πρόταση του και τυχόν συνοδευτικά αυτής προσκομιζόμενα έγγραφα σε
φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προς επίτευξη του σκοπού της
Πρόσκλησης και προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Πρόγραμμα.
Το Επιμελητήριο

θα διατηρήσει στο αρχείο του την αίτηση και κάθε σχετική παρεχόμενη

πληροφορία του Υποψηφίου για όσο διάστημα θεωρεί ότι χρειάζεται προς εξυπηρέτηση του
σκοπού της παρούσας.

5.2 Κανόνες Αποκλεισμού και σύγκρουσης συμφερόντων
ι. Οποιαδήποτε προσπάθεια του Υποψηφίου ή/και συμβούλου του να επηρεάσει τη διαδικασία
με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του. Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι
απαγορεύεται, άμεσα ή έμμεσα, ανά πάσα στιγμή:
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 να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της αίτησής τους
• να συνάπτουν οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σχετικά
με τη μορφή ή το περιεχόμενο της πρότασης ή να προσφέρουν χρηματικό αντίτιμο σε
οποιοδήποτε πρόσωπο για να πραγματοποιήσει αλλαγές στη μορφή ή το περιεχόμενο
οποιασδήποτε άλλης πρότασης,
 να συνάπτουν οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που
έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του προσώπου αυτού από την υποβολή πρότασης,
 να λάβουν πληροφόρηση από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του
Επιμελητηρίου σχετικά με άλλο Υποψήφιο ή Πρόταση.
ιι. Οι Υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων
μεταξύ του Υποψήφιου, των συνεργατών και των συμβούλων του και του Επιμελητηρίου. Κάθε
Υποψήφιος που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση, μπορεί να αποκλειστεί από τη
διαδικασία κατά την κρίση του Επιμελητηρίου.
6. Όροι πληρωμής
Ο

συνολικός

διαθέσιμος

προϋπολογισμός

για

την

παρούσα

πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος είναι 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η τιμή των υπηρεσιών που θα
προσφερθούν από δύο (2) επαγγελματίες/εμπειρογνώμονες που αναφέρονται ως Πάροχοι
Τεχνογνωσίας Καινοτομίας καθορίζεται στις 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά
πάροχο .
Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων επιχειρήσεων ανά πάροχο είναι τρεις (3) επιχειρήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογή των παρόχων, θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση
ανάμεσα στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων και τον κάθε πάροχο χωριστά, σύμφωνα με τα όσα ορίζει
η σχετική νομοθεσία.
Μετά την έγκριση των υποβαλλόμενων εκθέσεων, σχεδίων και παραδοτέων [βάσει όσων
περιγράφηκαν στην ενότητα 4.2 της παρούσας], το Επιμελητήριο θα προχωρήσει στην πληρωμή
του

Παρόχου

Τεχνογνωσίας

Καινοτομίας,

μετά

την

δικαιολογητικών που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
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προσκόμιση

παραστατικών

και

7. Αποποίηση Ευθύνης
Το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας/ΕΕ δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή ανάληψη
υποχρέωσης σε σχέση με την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.
Το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας/ΕΕ δεν είναι υπεύθυνο ή υπόλογο έναντι οποιουδήποτε
προσώπου σε σχέση με τυχόν ανακρίβειες, λάθη, παραλείψεις ή παραπλανητικές δηλώσεις που
περιέχονται στις Πληροφορίες.
Το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας/ΕΕ δεν είναι υπεύθυνο ή υπόλογο έναντι οποιουδήποτε
προσώπου σε σχέση με τυχόν παράλειψη ενημέρωσης οποιουδήποτε προσώπου για ανακρίβεια,
σφάλμα, παράλειψη ή παραπλανητική δήλωση που περιέχεται σε αυτές τις Πληροφορίες και τις
οποίες γνωρίζει μετά την ημερομηνία αποδέσμευσης των Πληροφοριών αυτών.
Το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας/ΕΕ δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για
οποιεσδήποτε ζημίες, απώλειες, έξοδα, υποχρεώσεις ή έξοδα οποιασδήποτε φύσης που
ενδέχεται να υποστεί λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών.
Σε καμία περίπτωση το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας/ΕΕ δεν θα είναι υπεύθυνο για τα
έξοδα που βαρύνουν τους αιτούντες σε αυτή τη διαδικασία.
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1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.A. ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΡΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CIRCLE-IN
______________________
(όνομα του αιτούντος παρόχου τεχνογνωσίας καινοτόμων υπηρεσιών για την κυκλική
οικονομία)

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

______________________
(υπογραφή)

______________________
(ημερομηνία)

(σφραγίδα παρόχου εάν υπάρχει)
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1. Πληροφορίες για τον Πάροχο Καινοτόμου υπηρεσίας για την κυκλική οικονομία
1.1 Γενικές πληροφορίες για τον Πάροχο
ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΦΜ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
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Υποβάλλοντας τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο υπογράφων δηλώνει ό,τι :
1. Ο αιτών γνωρίζει πλήρως ότι οι πόροι του έργου CIRCLE-IN, που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση καινοτόμων υπηρεσιών, χρηματοδοτούνται από το Interreg VA Greece-Italy 2014-2020
και ότι συνεπώς όλοι οι πόροι υπόκεινται στην Κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων της
ΕΕ
2. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την αίτηση ενδιαφέροντος όπως και τα συνοδευτικά παραρτήματα "Δήλωση δεξιοτήτων και εμπειρίας του υποψήφιου παρόχου τεχνογνωσίας " είναι ακριβείς, ειλικρινείς, πλήρεις και ορθές καθολικά και οριζόντια.
3. Ο αιτών ή κάποιο από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα Παροχής Τεχνογνωσίας
δεν παρουσιάζει σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει την πιθανή απόδοση
της υπηρεσίας.
4. Ο αιτών δεν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:


έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ασκεί τα καθήκοντά του ενώπιον των δικαστηρίων, έχει συνάψει συμφωνία με τους πιστωτές, αναστέλλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών που αφορούν αυτά τα θέματα ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή κανονισμούς.



έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική συμπεριφορά με απόφαση
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους που έχει ισχύ δεδικασμένου



έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα αποδεδειγμένο με οποιοδήποτε μέσο
το οποίο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δικαιολογήσουν, μεταξύ άλλων, με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και διεθνών οργανισμών



δεν συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και την καταβολή φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένη, με εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής και εκείνες της χώρας χώρα στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση



έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, όταν η δραστηριότητα αυτή
είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα ευρύτερων εταίρων του έργου



υπόκειται σε διοικητική κύρωση για την ύπαρξη εσφαλμένης πληροφόρησης κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ως προϋπόθεση
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για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων ή για παράλειψη παροχής των πληροφοριών αυτών ή για τη διαπίστωση σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεών της


θα ενημερώσει τον.…[όνομα εταίρου]…,, χωρίς καθυστέρηση, για κάθε κατάσταση που
θεωρείται σύγκρουση συμφερόντων ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων.

5. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
6. Γνωρίζει ότι η συμμετοχή της στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται ούτε συνεπάγεται καμία συνεργασία τον.…[όνομα εταίρου]….
Ο υπογράφων επιτρέπει τον.…[όνομα εταίρου]…,να επεξεργάζεται τα δεδομένα που παρέχονται
στην παρούσα δήλωση αποκλειστικά στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος
Καινοτομίας στη Κυκλική Οικονομία και για στατιστικούς λόγους.

(όνομα, επίθετο)

(θέση)

_____________________________________
(υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου )



Η δήλωση πρέπει να υπογραφεί από το αρμόδιο εκπρόσωπο και να συνοδεύεται από
αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητάς του.
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2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.B. ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
______________________
(όνομα του αιτούντος παρόχου τεχνογνωσίας για την καινοτόμο υπηρεσία για την κυκλική
οικονομία)

______________________
(υπογραφή)

______________________
(ημερομηνία)

(σφραγίδα παρόχου εάν υπάρχει)
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Εκπαίδευση
Α.
ΠΤΥΧΙΟ, ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ
Β.
ΠΤΥΧΙΟ, ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ
Γ.
ΠΤΥΧΙΟ, ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ
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Α.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Υποδείξτε το όνομα του
οργανισμού / πελάτη και του τομέα και των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν)

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΤΜΗΜΑ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ
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ΤΟΜΕΑΣ
(Επιλέξτε κατά μέγιστο 3)
Γεωργία
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Αυτοματισμοί

☐

Αυτοκινητοβιομηχανία
Χημικές βιομηχανίες

☐
☐

Κατασκευαστικός κλάδος
Οικονομία και οικονομικά
Εκπαίδευση

☐
☐
☐

Ηλεκτρονικά είδη

☐

Ενέργεια

☐

Περιβάλλον

☐

Διακυβέρνηση και διαχείριση
Υπηρεσίες υγείας

Άλλο (Παρακαλώ
συμπληρώστε)

☐

☐
☐

Νομικά
Eφοδιασμός (logistics)
Ναυτιλία
Μηχανική και ηλεκτρολογία
ΜΜΕ, Πολιτισμός, Τέχνες
Διατροφή
Ασφάλειες & Επενδύσεις
Κοινωνική Τεχνολογία
Τεχνολογία
Υφάσματα και Υλικά
Τουρισμός
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της
πολιτικής αεροπορίας, σιδηροδρομικές
μεταφορές, οδικές μεταφορές)

1.
2.
3.
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Β.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Υποδείξτε το όνομα του
οργανισμού / πελάτη και του τομέα και των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν)

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
/
ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΤΜΗΜΑ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ
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ΤΟΜΕΑΣ
(Επιλέξτε κατά μέγιστο 3)
Γεωργία
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Αυτοματισμοί

☐

Αυτοκινητοβιομηχανία
Χημικές βιομηχανίες

☐

Κατασκευαστικός κλάδος
Οικονομία και οικονομικά
Εκπαίδευση

☐
☐
☐

Ηλεκτρονικά είδη

☐

Ενέργεια

☐

Περιβάλλον

☐

Διακυβέρνηση και διαχείριση
Υπηρεσίες υγείας

Άλλο (Παρακαλώ
συμπληρώστε)

☐

☐
☐

Νομικά
Eφοδιασμός (logistics)
Ναυτιλία
Μηχανική και ηλεκτρολογία
ΜΜΕ, Πολιτισμός, Τέχνες
Διατροφή
Ασφάλειες & Επενδύσεις
Κοινωνική Τεχνολογία
Τεχνολογία
Υφάσματα και Υλικά
Τουρισμός
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της
πολιτικής αεροπορίας, σιδηροδρομικές
μεταφορές, οδικές μεταφορές)

1.
2.
3.
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Γ.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Υποδείξτε το όνομα του
οργανισμού / πελάτη και του τομέα και των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν)

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΤΜΗΜΑ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ
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ΤΟΜΕΑΣ
(Επιλέξτε κατά μέγιστο 3)
Γεωργία
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Αυτοματισμοί

☐

Αυτοκινητοβιομηχανία
Χημικές βιομηχανίες

☐

Κατασκευαστικός κλάδος
Οικονομία και οικονομικά
Εκπαίδευση

☐
☐
☐

Ηλεκτρονικά είδη

☐

Ενέργεια

☐

Περιβάλλον

☐

Διακυβέρνηση και διαχείριση
Υπηρεσίες υγείας

Άλλο (Παρακαλώ
συμπληρώστε)

☐

☐
☐

Νομικά
Eφοδιασμός (logistics)
Ναυτιλία
Μηχανική και ηλεκτρολογία
ΜΜΕ, Πολιτισμός, Τέχνες
Διατροφή
Ασφάλειες & Επενδύσεις
Κοινωνική Τεχνολογία
Τεχνολογία
Υφάσματα και Υλικά
Τουρισμός
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της
πολιτικής αεροπορίας, σιδηροδρομικές
μεταφορές, οδικές μεταφορές)

1.
2.
3.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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