
 

 

 

 

Ηερραλξμίκη, 3 Αποιλίξσ 2014 

                                                                                                           Αο. Ποχς. ξίκ. 25186 

 

Ποόρκληρη Εκδήλωρηπ Εμδιατέοξμςξπ 

 

Τξ Τμήμα Ποξμηθειόμ & Διαυείοιρηπ Υλικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ - Ηοάκηπ καλεί κάθε 

εμδιατεοϊμεμξ για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ. 

Σύμςξμη Πεοιγοατή ςξσ Έογξσ 

Τξ έογξ LOFT (Local products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-

Bulgaria) έυει χπ βαρικϊ ςξσ αμςικείμεμξ ςιπ ςξπικέπ γιξοςέπ εκθεριακξϋ υαοακςήοα πξσ είμαι βαριρμέμεπ 

ρςημ παοαγχγή ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ και ςημ ανιξπξίηρη ςξσπ για ςημ ςξσοιρςική αμάπςσνη ςηπ 

Διαρσμξοιακήπ Πεοιξυήπ.  

Τξ έογξ LOFT απξρκξπεί μεςανϋ άλλχμ: 

(1) Σςημ ποξόθηρη και εμίρυσρη ςχμ ςξπικόμ πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ, ξι ξπξίεπ ρσμδέξμςαι άμερα με 

ςημ ςξπική παοαγχγή, με ςημ ανιξπξίηρη ςχμ ρσμεογιόμ μεςανϋ ςχμ στιρςάμεμχμ ςξπικόμ τερςιβάλ 

και ςημ σλξπξίηρη μιαπ ρειοάπ δοάρεχμ για ςξ ρυημαςιρμϊ και ςη διαςήοηρη εμϊπ δικςϋξσ τερςιβάλ 

διξογαμχςόμ.  

(2) Σςημ πεοαιςέοχ ποξόθηρη ςχμ ςξπικόμ / παοαδξριακόμ ποξψϊμςχμ αμαδεικμϋξμςαπ μεθϊδξσπ πξσ 

απξρκξπξϋμ ρςημ ποξρςαρία και ςημ ποξβξλή ςξσπ, αλλά και ςημ εμίρυσρη ςηπ παοαγχγήπ μέρχ 

διατημιρςικήπ εκρςοαςείεπ (road show) ρςα ςξπικά παμηγϋοια ςηπ επιλένιμηπ πεοιξυήπ και μέρα απϊ 

κξιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ εμδεικςικά έμαπ διαγχμιρμϊπ για ςιπ ςξπικέπ γιξοςέπ και ςα ποξψϊμςα. 

 

Εςαίοξι ςξσ Έογξσ 

Δπικεταλήπ Δςαίοξπ ςξσ έογξσ είμαι ςξ Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Ηερραλξμίκηπ, εμό ρσμμεςέυξσμ απϊ ςημ 

ελλημική πλεσοά ςξ Θμρςιςξϋςξ Δκθεριακόμ Δοεσμόμ, ξ Δήμξπ Νέαπ Είυμηπ και η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη 

Μακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και απϊ ςη βξσλγαοική πλεσοά ςξ Eco Nevrokop και ςξ South West University of Neofit 

Rilski. 

Υπξυοεώρειπ Αμαδόυξσ 

Τξ αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ ςξσ Αμαδϊυξσ ατξοά ρςημ σπξρςήοινη ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ 

Ηοάκηπ ρςημ σλξπξίηρη ςχμ δοάρεχμ ςξσ έογξσ «Local products Festivals and Tourism development in cross-

border cooperation Greece-Bulgaria» ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Δσοχπαψκήπ Δδατικήπ Σσμεογαρίαπ 

«Δλλάδα-Βξσλγαοία» 2007-2013.  



Ο Αμάδξυξπ ρςξ πλαίριξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ θα αμαλάβει: 

·     Τη διξογάμχρη ρεμιμαοίχμ διάοκειαπ 50 χοόμ για 20 ρσμμεςέυξμςεπ (εμξικίαρη αίθξσραπ, αμαζήςηρη 

& πληοχμή εκπαιδεσςόμ, παοξυή σπηοεριόμ ρίςιρηπ καςά ςη διάοκεια ςχμ ρεμιμαοίχμ, κάλσφη 

κϊρςξσπ μεςακίμηρηπ (μέυοι 10 καςαοςιζϊμεμχμ & εκπαιδεσςόμ αμςίρςξιυα) ρςημ επιλένιμη πεοιξυή 

(Πακέςξ Δογαρίαπ 4, Δοάρη 4.1) 

Ποξϋπξλξγιρμόπ 

Ο ποξωπξλξγιρμϊπ για ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ σπηοερίεπ αμέουεςαι ρε δέκα επςά υιλιάδεπ εκαςϊ εσοό (17.100 €). 

Δικαίωμα Ποξαίοερηπ 

Δμδέυεςαι μα αμαςεθξϋμ ρςξμ Αμάδξυξ μέεπ σπηοερίεπ πξσ θα ρσμίρςαμςαι ρςημ ποξρθήκη ρσμπληοχμαςικόμ 

ή επαμάληφη παοϊμξιχμ σπηοεριόμ με ςιπ ζηςξϋμεμεπ απϊ ςη ρϋμβαρη πξσ θα σπξγοατεί ρςξ πλαίριξ ςξσ 

παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ και ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 31, παο. 4β ςηπ Οδηγίαπ 2004/18. Σςημ 

πεοίπςχρη ασςή, η δαπάμη για ςημ αμάθερη ςέςξιχμ σπηοεριόμ δεμ μπξοεί μα σπεοβεί καςά πξρξρςϊ 20% ςη 

ρσμβαςική αμξιβή ςηπ ρϋμβαρηπ και ρε κάθε πεοίπςχρη η ρσμξλική δαπάμη (αουικήπ ρϋμβαρηπ και 

δικαιόμαςξπ ποξαίοερηπ) δεμ μπξοεί μα σπεοβεί ςημ ποξεκςιμόμεμη αμξιβή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ζ άρκηρη ςχμ 

δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ, ετϊρξμ σπάονει, ςξπξθεςείςαι υοξμικά μέρα ρςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ ξοίζεςαι  

απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Διάοκεια Έογξσ 

Ζ διάοκεια ςξσ έογξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ μέυοι ςιπ 30.09.2014. 

Υπξβξλή Ποξρτξοάπ 

Για ςξ έογξ ασςϊ, ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ρςείλξσμ ποξρτξοά μέυοι ςιπ 22 Αποιλίξσ 2014, η ξπξία θα 

πεοιλαμβάμει: 

1. Ποξτίλ ςηπ επιυείοηρηπ με πεοιγοατή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ και παοξσρίαρη επιςεσγμάςχμ ςηπ 

ρε διακοαςικά έογα Ποξγοαμμάςχμ Δδατικήπ Σσμεογαρίαπ. Απϊ ςξ ποξτίλ ποέπει μα ποξκϋπςει η 

ςξσλάυιρςξμ δεκαεςήπ εμπειοία ρςξ ρυεδιαρμϊ και σλξπξίηρη έογχμ πξσ υοηµαςξδξςξϋμςαι απϊ 

ποϊγοαµµαςα διαρσμξοιακήπ και εδατικήπ ρσμεογαρίαπ.  

2. Καςάλξγξ ρσματώμ έογχμ. 

3. Οικξμξμική ποξρτξοά για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ ρε κλειρςϊ τάκελξ. 

 Ανιξλόγηρη 

Ζ ανιξλϊγηρη γίμεςαι ρε δϋξ ρςάδια: 

(α) θα ανιξλξγηθεί η εμπειοία ςξσ σπξφητίξσ αμαδϊυξσ ρςημ σλξπξίηρη αμςίρςξιυχμ έογχμ και ετϊρξμ 

κοιθεί επαοκήπ, και, 

(β) θα ανιξλξγηθεί η ξικξμξμική ποξρτξοά. 

Κοιςήοιξ Καςακύοωρηπ απξςελεί η υαμηλϊςεοη ξικξμξμική ποξρτξοά. 

Αομόδια για πληοξτξοίεπ: κα. Δλέμη Ξεμξκοάςη (ςηλέτχμξ 2313 309 151, ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ: 
exeno@damt.gov.gr ). 


