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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 14/2020
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Καινοτόμο Πρόγραμμα
Κυκλικής Οικονομίας, μέσω της λήψης υπηρεσιών καινοτομίας, 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
Σελίδα 2 από 14

συντονισμού και της υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του πέμπτου Πακέτου Εργασίας
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 στη:
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)

Ενίσχυσης

συνδέσμων

μεταξύ

τοπικών,

περιφερειακών,

εθνικών

φορέων,

συμπεριλαμβανομένων οργανισμών στήριξης των επιχειρήσεων, εθνικών φορέων,
κοινωνικοοικονομικών εταίρων και δημόσιων αρχών.
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Συγκεκριμένα,

οι

ωφελούμενες

επιχειρήσεις

θα

μπορούν

να

λάβουν

εξειδικευμένη

συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρους παρόχους τεχνογνωσίας βάσει και του οικολογικού
της αποτυπώματος, για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
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,
 στη καταγραφή του συνολικού οικολογικού αποτυπώματος της επιχείρησης με στόχο την
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, εφεξής
‘ΠΤΚ’, μέσα από την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, βάσει των αποτελεσμάτων της
καταγραφής και ανάλυσης του οικολογικού αποτυπώματος της εκάστοτε επιχείρησης.
Η εφαρμογή της υπηρεσίας καινοτομίας θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα
έχει άμεσα οφέλη σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας μέσω της μείωσης
του συνολικού οικολογικού αποτυπώματος της.
Η επίτευξη των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί μέσω της προώθησης συνεργασίας και ανάπτυξης
διαύλων επικοινωνίας μεταξύ

εμπειρογνωμόνων και επιλεγμένων επιχειρήσεων. Πιο

συγκεκριμένα αφορά στην ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των ΠΤΚ και των τελικών
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ωφέλιμων 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 Ωφέλιμων Επιχειρήσεων Καινοτομίας (ΩΕΚ)
για την λήψη υπηρεσιών καινοτομίας στις κατάλληλες επιχειρήσεις, προσκαλεί όλες τις
επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις,
όπως αυτές παρουσιάζονται στο σε σχετική ενότητα της παρούσας πρόσκλησης, να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης για τη συμμετοχή στο
Πρόγραμμα Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία του έργου CIRCLE-IN όπως αυτό παρουσιάζεται
στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.
3. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής σχετικών εγγράφων
Δικαίωμα

συμμετοχής

έχουν

όλοι

οι

επιχειρηματίες,

επιχειρήσεις

(ΜΜΕ),

που

δραστηριοποιούνται στη Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο με τα σχετικά έγγραφα, πλήρη και σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στη παρούσα πρόσκληση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας πρόσκλησης μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 12:00, στη διεύθυνση
Οπλ.Πουτέτση 14, Ιωάννινα ή μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cciioannina.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω αποστολής σχετικής
επικοινωνίας στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση ή και στο τηλέφωνο: 2651076589
(κα Ζέρβα Άννα).
4. Περιεχόμενο Πρότασης, Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις/όρους και κριτήρια επιλεξιμότητας για τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη πρόσκληση.
Επιλέξιμοι ωφέλιμες επιχειρήσεις για το Πρόγραμμα Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία, είναι
οι παρακάτω φορείς:
Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οποιοδήποτε τύπο οικονομικής
δραστηριότητας, με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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a. Να είναι μικρές ή πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
b. Το κέντρο δραστηριότητάς τους να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του
προγράμματος Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 και συγκεκριμένα εντός της
Περιφερειακής Ενότητας των Ιωαννίνων
c. Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
d. Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη ή δεσμευτική
ισχύ για παραβιάσεις του εργατικού δικαίου, όπως πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και
άλλες παραβάσεις "υψηλής σοβαρότητας".
e. Ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κυκλική Οικονομία για να αντιμετωπίσουν
προκλήσεις σχετικές με διαχείριση αποβλήτων, μείωση των αποβλήτων από
παραγωγικές διαδικασίες, επανάχρηση αποβλήτων κτλ, στη βάση της καταγραφής του
οικολογικού τους αποτυπώματος.
Συγκεκριμένα, σκοπός της πρόσκλησης είναι να υποστηριχθούν δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων,
με σκοπό τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της εκάστοτε επιχείρησης, για την
ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Κυκλική
Οικονομία για τους παρακάτω τομείς, χωρίς όμως απαραίτητα να είναι δεσμευτικοί:


Eφοδιασμός (logistics)



Γεωργία



Ναυτιλία



Αυτοματισμοί



Διατροφή



Αυτοκινητοβιομηχανία



Ασφάλειες & Επενδύσεις



Χημικές βιομηχανίες



Κοινωνική Τεχνολογία



Κατασκευαστικός κλάδος



Τεχνολογία



Οικονομία και οικονομικά



Υφάσματα και Υλικά



Εκπαίδευση



Τουρισμός



Ηλεκτρονικά είδη



Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της πολι-



Ενέργεια

τικής αεροπορίας, σιδηροδρομικών μεταφο-



Περιβάλλον

ρών, οδικών μεταφορών)



Διακυβέρνηση και διαχείριση



Υπηρεσίες υγείας
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5. Διαδικασία Αίτησης
Η αίτηση υποβάλλεται μέσω email σαν επισύναψη, με την ένδειξη «CIRCLE-IN Πρόγραμμα
Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την λήψη
υπηρεσιών καινοτομίας». Η φόρμα παρουσιάζεται

στο Παράρτημα Α της παρούσας

πρόσκλησης.
Η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2020 και
ώρα 12:00.
Οι υποψήφιες ωφέλιμες επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την πλήρη και σωστή συμπλήρωση
της ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Διόρθωση ή τροποποίηση ή
ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων δεν επιτρέπεται μετά την πάροδο της προθεσμίας
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Οι υποψήφιες ωφέλιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να περιγράψουν το θέμα-πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν και σχετίζεται με τη διαχείριση αποβλήτων, την αξιοποίηση αποβλήτων,
ανακύκλωση ή άλλο θέμα σχετικό με την Κυκλική Οικονομία για να μπορούν να είναι
επιλέξιμες για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ανά πάσα στιγμή από
τους αιτούντες κατά την αξιολόγηση της πρότασης.
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
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.
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πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης συνολικώς ή μερικώς σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
πληροφορίες από το Επιμελητήριο 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 τη Δ.Ε. του Επιμελητηρίου, 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.

6. Διαδικασία Βαθμολόγησης και Αξιολόγησης Αιτήσεων
Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων είναι υπεύθυνη για την ανάληψη όλων των απαραίτητων
ενεργειών για την οργάνωση και υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και την
καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών.
Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορούν να γίνουν έλεγχοι
διασταύρωσης δεδομένων για την επαλήθευση της ακρίβειας των αναφερόμενων στοιχείων.
Η αξιολόγηση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας (on-off) περιλαμβάνει 3 (τρία) στάδια:
•

ΣΤΑΔΙΟ A: Έλεγχος πληρότητας. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει:

Σελίδα 8 από 14

Πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης, σύμφωνα με την συμπληρωμένη φόρμα.
•

ΣΤΑΔΙΟ B: Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει:
Επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής

•

ΣΤΑΔΙΟ Γ: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων. Αυτό το στάδιο

περιλαμβάνει:
1.

Περιγραφή του προβλήματος-θέματος που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σε σχέση με τη

διαχείριση αποβλήτων, την αξιοποίηση αποβλήτων, την ανακύκλωση ή άλλο θέμα σχετικό με
την Κυκλική Οικονομία - Συντελεστής βαρύτητας: 50%
o

Περιγραφή προβλήματος-θέματος

o

Σημασία και επίπτωση του προβλήματος για την επιχείρηση

o

Σχετικότητα του προβλήματος - θέματος με την Κυκλική Οικονομία

2.

Οφέλη που προκύπτουν από τη μεταφορά της τεχνογνωσίας στην υποψήφια επιχείρηση

και την τοπική κοινωνία και αριθμός ωφελούμενων - Συντελεστής βαρύτητας: 50%
o

Πιθανή επίπτωση στην επιχείρηση μέσα από την επίλυση του θέματος

o

Συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος – εξοικονόμηση πόρων

Οι έλεγχοι των Σταδίων Α και Β απαιτούν την τήρηση όλων των κριτηρίων. Η αξιολόγηση του
σταδίου Γ γίνεται με βάση ένα σύνολο κριτηρίων, που περιλαμβάνει διακριτά υποκριτήρια. Η
βαθμολογία για κάθε σετ υποκριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών για κάθε
υποκριτήριο. Η βαθμολογία κάθε υποκριτηρίου προκύπτει από την αξιολόγηση του συντελεστή
βαρύτητας. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών κάθε σειράς
υποκριτηρίων σε σχέση με το συντελεστή βαρύτητας και πρέπει να τηρεί το ελάχιστο όριο του
60%.
Στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, θα καταρτιστεί πίνακας αξιολόγησης που θα δείχνει
συγκεκριμένα τις (1) Εγκεκριμένες και επιλεγμένες αιτήσεις, (2) Εγκεκριμένες αλλά μη
επιλεγμένες αιτήσεις και (3) Απορριφθείσες αιτήσεις.
7. Επιλέξιμες Δαπάνες
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Οι δαπάνες για την παροχή τεχνογνωσίας θα καλυφθούν από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και θα
καταβληθούν απευθείας στον Πάροχο Τεχνογνωσίας Καινοτομίας. Αυτές οι δαπάνες
αναφέρονται σε δαπάνες ανάπτυξης των καινοτόμων υπηρεσιών και παροχής τους από τον.
Ο στόχος των υπηρεσιών καινοτομίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον πάροχο σε μια
επιχείρηση και η ανάπτυξη της ικανότητας της επιχείρησης να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε
πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής, και βάσει του οικολογικού τους αποτυπώματος, που θα πρέπει να είναι
χρήσιμες για την επιχείρηση, να αντιστοιχούν στα προβλήματα που έθεσε στην αίτηση της και
να βοηθούν στην επίλυση τους.
Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την τεχνογνωσία για να αναπτύξει
καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες όπως αναφέρονται στην Ενότητα 2 (‘Σκοπός’) της
παρούσας πρόσκλησης.
8. 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 A. Έντυπο αίτησης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία του έργου CIRCLE-IN
ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
______________________
(Όνομα υποψήφιου δικαιούχου για το Πρόγραμμα Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία του
έργου CIRCLE-IN)

______________________
(υπογραφή)

______________________
(ημερομηνία)

(σφραγίδα παρόχου εάν υπάρχει)
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Μέρος 1: Παρουσίαση Οργανισμού / Επιχείρησης
Όνομα Οργανισμού

ΑΦΜ

Διακριτικό όνομα

Επιλεξιμότητα

Ναι/Όχι

Αρ.Πρωτ.Αίτησης

Έδρα οργανισμού:

(Παρακαλώ δώστε την πλήρη διεύθυνση)

Κωδικός
δραστηριότητας:
Email & website

@:

Τηλ.:
Φαξ:

http://
Ρόλος/θέση

Όνομα

Επίθετο

Στοιχεία
Επικοινωνίας

Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τ:
@:
Τ:

Αρμόδιας Επικοινωνίας

@:

Μέρος 2: Περιγραφή του Προβλήματος – Θέματος Κυκλικής Οικονομίας
2.1 Περιγραφή επιχείρησης
Περιγράψτε συνοπτικά τον οργανισμό (ή επιχείρηση) που υποβάλλει την αίτηση συμπεριλαμβανομένων
των ακόλουθων λεπτομερειών: τομέας, πελάτες, περιγραφή τεχνογνωσίας και ικανοτήτων οργανισμού
(πριν την υλοποίηση του έργου), περιγραφή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας (διαχείριση αποβλήτων,
αξιοποίηση αποβλήτων κτλ.) που έχει υλοποιήσει ο οργανισμός και των σχετικών αποτελεσμάτων,
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός.

2.2 Περιγραφή προβλήματος-θέματος Κυκλικής Οικονομίας

Σελίδα 12 από 14

Δώστε μια περιγραφή του θέματος – προβλήματος που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και σχετίζεται με τη
διαχείριση αποβλήτων, την αξιοποίηση αποβλήτων, την ανακύκλωση, ή άλλο θέμα σχετικό με την Κυκλική
Οικονομία.

2.3 Σημασία και επίπτωση του προβλήματος για την επιχείρηση
2.4 Σχετικότητα του προβλήματος – θέματος με την Κυκλική Οικονομία
2.5 Περιγράψτε τις επιπτώσεις της εφαρμογής πιθανών λύσεων Κυκλικής Οικονομίας
Πώς η εφαρμογή πιθανών λύσεων θα επηρεάσει την επιχείρηση σας; Πως θα ωφεληθεί η επιχείρηση σας
στο μέλλον; Δώστε λεπτομέρειες για τις γενικές επιπτώσεις περιγράφοντας τα διάφορα στοιχεία (επιλέξτε
από την παρακάτω λίστα):
1. Αύξηση γνώσης
2. Βέλτιστη χρήση πόρων
3. Αύξηση της παραγωγικότητας
4. Κοινωνικές επιπτώσεις
5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
6. Ενεργειακή απόδοση
7. Οφέλη για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα
8. Δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης

2.6 Εξηγήστε πως οι Υπηρεσίες του Προγράμματος Καινοτομία στην Κυκλική Οικονομία θα
ωφελήσει την επιχείρηση σας, την τοπική κοινωνία καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων
Όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση πως θα χρησιμοποιήσετε την τεχνογνωσία που θα αποκτήσετε; Πως θα
ωφεληθεί η επιχείρηση σας στο μέλλον;
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Μέρος 3: ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1

Υποδείξτε άλλες πληροφορίες ώστε να αξιολογηθεί καταλληλότερα η
πρόταση σας

Το άτομο το οποίο υποβάλλει την αίτηση δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία και δεδομένα που
σχετίζονται με αυτήν είναι αληθή, ακριβή και πλήρη.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν είναι υπεύθυνες για την πλήρη και σωστή συμπλήρωση της
αίτησης.
Συστήνεται στους υποψήφιους Δικαιούχους η Αίτηση Συμμετοχής να υποβάλλεται εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Υπογραφή αιτούντος ------------------------------

Ημερομηνία ---------------------------------------
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