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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την παροχή έργου στο
«Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση (LLP)/ Εταιρικές σχέσεις του τοµεακού
προγράµµατος Leonardo da Vinci»

Έχοντας υπόψη :
α) Την παρ.23 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/23-6-1998)
β) Την παρ.11 του άρθρ.58 του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6/9/2011)
γ) Την παρ.4 περ.11.14 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010)
δ) Τις ανάγκες κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του προγράµµατος ∆ια Βίου
Μάθηση µε πρόσθετη συνδροµή φυσικών προσώπων και
ε) Τις από 22-12-2011 (συνεδρία 23η/22-12-2011) και 21-2-2012 (συνεδρία 4η/21-22012) αποφάσεις του ∆.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Με την υπ’αριθµ.82023/ΙΑ/24.6.2008 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων περί «Ορισµού Εθνικής Μονάδας Συντονισµού του
Ευρωπαϊκού προγράµµατος για τη ∆ια Βίου Μάθηση» (ΦΕΚ 1828/Β/2-7-2008)
ανατέθηκε στο ΄Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών η διαχείριση όλων των δράσεων του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «∆ια Βίου Μάθηση» (LLP) το οποίο περιλαµβάνει τα
τοµεακά προγράµµατα Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και
Οριζόντιο Πρόγραµµα /Επισκέψεις Μελέτης.
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοµεακού Προγράµµατος Leonardo da Vinci, το
Ι.Κ.Υ, ως Εθνική Μονάδα, µε το πρακτικό της 4ης/21-2-2012 συνεδρίας του ∆.Σ.,
προσκαλεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα παρακάτω προσόντα να
υποβάλει πρόταση για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε
σκοπό την ανάληψη

υπ’ αυτού

του έργου της οικονοµικής και διοικητικής

διαχείρισης όλου του κύκλου ζωής σχεδίων εταιρικών σχέσεων (Partnerships) του
παραπάνω προγράµµατος (Leonardo da Vinci).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ειδικότερα το αντικείµενο του έργου αφορά:
•

Την παρακολούθηση της ορθής, αποτελεσµατικής και αποδοτικής υλοποίησης
των σχεδίων εταιρικών σχέσεων των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013.

•

Τη διενέργεια 7 επιτόπιων ελέγχων on the spot checks για την επιβεβαίωση
της προόδου των σχεδίων εταιρικών σχέσεων που ολοκληρώνουν την
ενδιάµεση έκθεση προόδου ή την τελική έκθεση.

•

Τη διενέργεια 20 ελέγχων desk check σχεδίων εταιρικών σχέσεων του 2010
και του 2011.

•

Τον έλεγχο ποιότητας παραδοτέων και τον οικονοµικό έλεγχο δαπανών κατά
το στάδιο υποβολής της τελικής έκθεσης 25 σχεδίων εταιρικών σχέσεων του
2010, 22 σχεδίων του 2011.

•

Την αξιολόγηση ενδιάµεσων εκθέσεων 22 σχεδίων του 2011 και 25 σχεδίων
του 2012.

•

Τη σύνταξη και επιµέλεια επιστολών αξιολόγησης των σχεδίων εταιρικών
σχέσεων που θα ολοκληρωθούν ως προς την ενδιάµεση έκθεση ή ως προς την
τελική έκθεση εντός του 2012 και εντός του 2013.

•

Τον έλεγχο της επιλεξιµότητας αιτήσεων εταιρικών σχέσεων που θα
υποβληθούν στο Πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του
προγράµµατος Leonardo da Vinci για το 2012 και το 2013.

•

Tη συµµετοχή στην οργάνωση και τη διεξαγωγή της αξιολόγησης των
αιτήσεων συνολικά του προγράµµατος Leonardo da Vinci

•

Την ενηµέρωση και τήρηση των πληροφοριακών εργαλείων και αρχείων που
έχουν δηµιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Μονάδα
για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των
σχεδίων εταιρικών σχέσεων.
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•

Τη διαχείριση των σχεδίων προπαρασκευαστικών επισκέψεων του
προγράµµατος Leonardo da Vinci σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους.

•

Τη διοργάνωση και συµµετοχή σε ηµερίδες και εκδηλώσεις, όπως ορίζονται
σχετικώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριµένη κατηγορία
δράσης των εταιρικών σχέσεων

•

Τη σύνταξη οδηγών, εκδόσεων, φυλλαδίων που αφορούν στις δράσεις των
εταιρικών σχέσεων και των προπαρασκευαστικών επισκέψεων

Τα παραπάνω θα εξειδικευτούν αναλυτικά στη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον
Ανάδοχο.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
•

Απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον
5

ετών

στη

διαχείριση

ευρωπαϊκών

προγραµµάτων

επαγγελµατικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης ή Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου και
αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διαχείριση
ευρωπαϊκών προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
•

Καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνυόµενη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

•

Γνώση χρήσης Η/Υ αποδεικνυόµενη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση
ευρωπαϊκών προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα παραπάνω προσόντα του ενδιαφεροµένου θα πιστοποιούνται µε αναγνωρισµένα
από τη νοµοθεσία πιστοποιητικά.

ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύµβαση του Αναδόχου µε το ΙΚΥ θα είναι σύµβαση µίσθωσης έργου και θα έχει
διάρκεια 24 µηνών. Το αντάλλαγµα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 45.600€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) και θα καταβάλλεται τµηµατικά, κατά
προτίµηση σε µηνιαία βάση, ανάλογα µε την πρόοδο του έργου και την τµηµατική
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παραλαβή των προβλεπόµενων παραδοτέων, η δε εξόφληση του θα γίνει µετά την
ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του έργου.

∆εν δύνανται να υποβάλουν πρόταση για τη παρούσα πρόσκληση :
Οι Συνταξιούχοι, µόνιµοι, αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί και τακτικοί υπάλληλοι του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των
Ανεξαρτήτων Αρχών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που ασχολούνται στους
ανωτέρω φορείς µε σύµβαση έργου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η υποβολή πρότασης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου δεν δηµιουργεί υποχρέωση στο
Ι.Κ.Υ. για σύναψη σύµβασης έργου.

Στις

προτάσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να επισυνάπτονται και τα

δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα τους και θα πρέπει να
υποβληθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν µε εταιρεία ταχυµεταφορών, εντός
σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4 στη διεύθυνση:

Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
Μακρή 1 & ∆. Αρεοπαγίτου
11742 Αθήνα
από 9/3/2012 έως 19/3/2012.

Εκπρόθεσµες προτάσεις αλλά και εκπρόθεσµα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν
υπόψη.
Προσόντα που δεν αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν λαµβάνονται
υπόψη.
Στην περίπτωση αποστολής το εµπρόθεσµο των προτάσεων κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην πρόταση του υποψηφίου.
Προτάσεις που υποβάλλονται µέσω fax και e-mail δεν θα ληφθούν υπόψη.
Περαιτέρω ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων θα γίνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ι.Κ.Υ.
Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση
για την σύναψη σύµβασης µε τους ενδιαφερόµενους.
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Καθηγητής Νίκος ∆εµερτζής
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