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1. Περιγραφή του έργου
Το Πρόγραμμα «FUToURISM» – Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Τουριστικών Περιοχών–
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

INTERREG IIIC-SUD, προωθώντας τη δια-

περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των τοπικών και άλλων εθνικών αρχών σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή επικράτεια και τις γειτονικές χώρες.
Το Πρόγραμμα FUToURISM χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), ως μέρος των Διαρθρωτικών Κεφαλαίων, ενώ επίσης συγχρηματοδοτείται και από εθνικά
κεφάλαια. Το FUToURISM επιτρέπει και σε άλλους τοπικούς παράγοντες να εμπλακούν στη
ανάπτυξη της τουριστικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι συνέργειες μεταξύ
"καλών πρακτικών".
Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών και στην κοινή επεξεργασία των
μεθόδων εργασίας, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στη μελλοντική βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
για κάθε περιοχή των εταίρου.

Ο συντονιστής Εταίρος του Προγράμματος FUToURISM, αποτελεί το Περιφερειακό Συμβούλιο της
Περιφέρειας της Αuvergne στη Γαλλία, φέρνοντας σε επαφή μέσω του συγκεκριμένου
Προγράμματος, 5 Ευρωπαϊκούς εταίρους/συνεργάτες, που δραστηριοποιούνται σε 5 διαφορετικά
υπό-έργα όπως ακριβώς περιγράφονται παρακάτω:
• “Green Europe”: Άνοιγμα της αγοράς και εφαρμογή μάρκετινγκ για τη προσφορά
αγροτικού τουρισμού, Γαλλία.
• “HRD Tourism”: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα - Γλώσσα &
Πολιτιστική Ταυτότητα, Ιρλανδία.
• “Best Health”: Μεταφορά καλών πρακτικών στον τομέα της υγείας και της ευημερίας
μέσω της ενίσχυσης και της ανάπτυξης των θερμικών πόρων και του υπαίθριου αθλητισμού,
Σλοβενία.
• “CULToURISM”: Ολοκλήρωση του τουρισμού της τοπικής κληρονομιάς και του
πολιτισμού, και ανάπτυξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας, Μάλτα.
• “PARKoMOTION”:

Στρατηγικές ανάπτυξης και προώθησης των εθνικών πάρκων και

προστατευόμενων περιοχών εστιάζοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών
δραστηριοτήτων, Ελλάδα
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2. Το έργο των εξωτερικών συνεργατών
2.1 Σκοπός και στόχοι του έργου των εξωτερικών συνεργατών
Το έργο που θα ανατεθεί με την παρούσα Προκήρυξη σε εξειδικευμένους και έμπειρους
Εξωτερικούς Συνεργάτες στοχεύει α) στην έγκαιρη και αποτελεσματική οργάνωση, υλοποίηση και
απολογισμό των δράσεων του υπό-έργου: «PARKoMOTION» που θα αναλαμβάνουν στα πλαίσια
του Προγράμματος

«FUToURISM»

– Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Τουριστικών

Περιοχών– υποστηρίζεται του INTERREG IIIC και β) στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς
την Ειδική Υπηρεσία Ε. Υ. Αρχή Πληρωμής, σε θέματα που άπτονται της υλοποίησης του
Προγράμματος καθώς και σε θέματα που αφορούν στην προετοιμασία της διαδικασίας
ολοκλήρωσης και απολογισμού του συνόλου του Προγράμματος.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου των Εξωτερικών Συνεργατών, προσδιορίζονται ως εξής :
α) στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς το Τελικό Δικαιούχο (Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) για την
έγκαιρη και αποτελεσματική οργάνωση, υλοποίηση και απολογισμό των δράσεων των
έργων αρμοδιότητάς τους και
β) στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την Ειδική Υπηρεσία Ε. Υ. Αρχή Πληρωμής
του, σε θέματα που άπτονται της υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και σε θέματα που
αφορούν στην προετοιμασία της διαδικασίας ολοκλήρωσης και απολογισμού του.
2.2 Πακέτα εργασίας
Το έργο των Εξωτερικών Συνεργατών θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων Πακέτων
Εργασίας:
1.

Συντονισμός και οργάνωση όλων των Πιλοτικών Δράσεων του προγράμματος: «HRD

TOURISM», «PARKOMOTION» , «CULTOURISM», «GREEN EUROPE», ««BEST HEALTH»
2.

Συμμετοχή στο σχεδιασμό κοινών πολιτικών και παρεμβάσεων για τη συνολική

περιοχή του προγράμματος για την υλοποίηση των Πιλοτικών Δράσεων του προγράμματος
3.

Συμμετοχή στη συγγραφή της τελικής και συνθετικής έκθεσης για τις Πιλοτικές

Δράσεις του προγράμματος
4.

Αναζήτηση, συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και επισκόπηση

βιβλιογραφίας για τη συγγραφή της έκθεσης για τις Πιλοτικές Δράσεις του προγράμματος
5.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών, συγγραφή εκθέσεων

δραστηριότητας για τις Πιλοτικές Δράσεις του προγράμματος

5

6.

Συμμετοχή στην ανάλυση πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών

της κάθε μια συμμετέχουσας περιοχής στο πρόγραμμα για την υλοποίηση της Πιλοτικής
Δράσης «PARKOMOTION»
7.

Συμμετοχή

στη

συγγραφή

οικονομικών

εκθέσεων

και

εκθέσεων

προόδου,

επικοινωνία με εταίρους και συμμετοχή σε συνέδρια
8.

Οργάνωση συνεδρίου και συναντήσεων με τους εταίρους για τη συλλογή δεδομένων

και πληροφοριών του προγράμματος
9.

Οργάνωση συναντήσεων και συνεντεύξεων με τις τοπικές αρχές

10.

Προετοιμασία και διάχυση ερωτηματολογίου για τη συλλογή πληροφοριών από τους

εταίρους του προγράμματος και για την διεξαγωγή των εκθέσεων της Πιλοτικής Δράσης
«PARKOMOTION»
11.

Επεξεργασία ερωτηματολογίου για την ερευνητική υλοποίηση της Πιλοτικής Δράσης

«PARKOMOTION»
12.

Τεχνική οργάνωση και συντονισμός διεθνούς κλίμακας συνεδρίου με θέμα τις

προστατευόμενες περιοχές του προγράμματος και παρουσίαση της Πιλοτικής Δράσης
«PARKOMOTION»
13.

Συμμετοχή στη συγγραφή έκθεσης (CASE STUDY): Μελέτη Περίπτωση Χερσαίων και

Θαλασσινών Πάρκων σε διεθνές επίπεδο
14.

Εποπτεία και διαχείριση ροής πληροφοριών του προγράμματος και οργάνωση

αρχείου πληροφοριών
15.

Διάχυση και διαχείριση αποτελεσμάτων, επιμέλεια και επεξεργασία και εισαγωγή

κειμένων στην ιστοσελίδα του προγράμματος
16.

Δημιουργία σχεδιαγραμμάτων και βάσης δεδομένων καταχώρηση στην ιστοσελίδα

του προγράμματος
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2.3 Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα του έργου

2.3.1 Διάρκεια έργου εξωτερικών συνεργατών
Το έργο του Εξωτερικών Συνεργατών θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και
την τελική υλοποίηση των παραδοτέων του έργου όπως ακριβώς θα περιγράφονται στην
υπογραφείσα σύμβαση. Οι ακριβείς ημερομηνίες όπου θα υποβληθούν τα Παραδοτέα των
Εξωτερικών Συνεργατών θα αναγράφονται στις συμβάσεις ανάθεσης έργου.

2.3.2 Σχέση εργασίας εξωτερικών συνεργατών
Σε γενικές γραμμές, οι Εξωτερικοί Συνεργάτες που θα επιλεγούν για την υλοποίηση του
Προγράμματος: «FUToURISM» – Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Τουριστικών Περιοχών,
θα πρέπει να αποτελούν ένα ικανό αριθμό στελεχών για τη διεκπεραίωση του απαιτούμενου έργου,
με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία προγραμμάτων και έργων.

2.3.3 Μεθοδολογία πληρωμής των εξωτερικών συνεργατών
Το σύνολο της αμοιβής των Εξωτερικών Συνεργατών αναφέρεται ακριβώς σε Αμοιβές για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν περιλαμβάνονται άλλου είδους έξοδα και δαπάνες που απαιτούνται
για την εκτέλεση του έργου (π.χ ταξίδια, μετακινήσεις). Πιο συγκεκριμένα, στο ποσό της σύμβασης
δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μετακινήσεως του ανάδοχου για την συμμετοχή του στα
συνέδρια ή στις συναντήσεις εργασίας του προγράμματος. Οι δαπάνες μετακίνησης Εξωτερικού και
Εσωτερικού (π.χ. διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, και χιλιομετρική αποζημίωση εάν χρησιμοποιηθεί
Ι.Χ.) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα κατόπιν εγκρίσεως του Επιστημονικού Υπευθύνου.

2.4 Απαιτούμενα προσόντα των Εξωτερικών Συνεργατών
2.4.1 Απαιτούμενα προσόντα Συντονιστή Προγράμματος
Η συνολική εποπτεία για τη σωστή και έγκαιρη υλοποίηση του Προγράμματος, το συντονισμό όλων
των ενεργειών καθώς και την επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής θα ανήκει σε
έναν Συντονιστή του έργου (project manager).
Τα ελάχιστα προσόντα αυτού είναι τα εξής :

•

Μεταπτυχιακές σπουδές ή και, διδακτορικό δίπλωμα. Σημαντική εμπειρία σε γνωστικά
αντικείμενα και τομείς που έχουν συνάφεια με τις δραστηριότητες της Ομάδας
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(σχεδιασμός,

διαχείριση,

παρακολούθηση

και

αξιολόγηση

προγραμμάτων

που

συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τεχνικές διοίκησης
ευρωπαϊκών προγραμμάτων).

•
•

Γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής ή της γαλλικής.
Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) στη διοίκηση και διαχείριση κοινοτικών
προγραμμάτων και έργων

2.4.2 Απαιτούμενα προσόντα λοιπών εξωτερικών συνεργατών
Οι υπόλοιποι Εξωτερικοί Συνεργάτες που θα είναι μερικής απασχόλησης θα πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα :

•
•
•

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού)
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL η αντίστοιχη πιστοποίηση)
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (σχεδιασμός, διαχείριση και
αξιολόγηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
Ταμεία)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

•
•

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Γνώση και άλλων γλωσσών της Ε.Ε.

Αντικατάσταση των Εξωτερικών Συνεργατών επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και πάντοτε
με την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών (Ειδική Διαχείριση) και υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα
στελέχη θα είναι αναλόγων προσόντων.
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3. Όροι συμμετοχής στη Προκήρυξη
Η παρούσα προκήρυξη διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου, Δ/νση Αργοναυτών & Φιλελλήνων, τηλ.:2421074570, fax : 2421036707με
σκοπό την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών για το Πρόγραμμα: «FUToURISM: Ολοκληρωμένη και
Βιώσιμη Ανάπτυξη Τουριστικών Περιοχών», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG IIIC.
3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Η συμμετοχή στη παρούσα προκήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους έχουν τα
απαιτούμενα από τη προκήρυξη προσόντα τις απαραίτητες, και διαθέτουν την απαιτούμενη
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες
γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι
αιτήσεις εκείνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες προϋποθέσεις όπως ακριβώς
ορίζονται από την περιγραφή της προκήρυξης, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και
απορρίπτονται.
3.1.1 Δημοσίευση προκήρυξης
Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή. Το τεύχος της
προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής
Ευρώπης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης από
10/07/06. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με την προκήρυξη, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.seed-center.org .
3.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή με τη
ένδειξη: για την προκήρυξη του προγράμματος: «FUToURISM»: - «Integrated and Sustainable

Development of Tourism Regions» στη διεύθυνση: Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής
Ευρώπης, Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέχρι και
την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2006 τα εξής δικαιολογητικά:
1)
2)
3)
4)

Αίτηση.
Βιογραφικό Σημείωμα.
Επικυρωμένα πτυχία.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).
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Οι υποψήφιοι/ες που θα πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για

προσωπική

συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες

των

Δημοσίων

Υπηρεσιών,

στο

Τμήμα

Μηχανικών

Χωροταξίας,

Πολεοδομίας

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κεντρικό Κτίριο Πολυτεχνικής Σχολής ΠΘ, 1ος όροφος

και

από Δευτέρα

17.07.06 έως και Τετάρτη 19.07.06 (ώρες 10.00 πμ. έως 13.00 μμ.) και στο τηλέφωνο 24210
74467 (Καθηγητή Γεώργιο Πετράκο).

3.3 Διαδικασία και κριτήρια επιλογής
Η Αναθέτουσα Αρχή του Προγράμματος (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης) θα πρέπει να τεκμηριώσει την τελική Επιλογή των εξωτερικών
δικαιολογώντας ότι τόσο ο Συντονιστής (Project Manager) όσο και οι υπόλοιποι εξωτερικοί
συνεργάτες

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία όπως ακριβώς αυτά περιγράφονται

σε προηγούμενη ενότητα (2.4).

Για το λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγηση θα πρέπει να

συμπληρώσει και τον παρακάτω Πίνακα 1 συμπληρωμένο με τα στοιχεία των εξωτερικών
συνεργατών.
Πίνακας 1: Στοιχεία Εξωτερικών Συνεργατών
Πανεπιστημ
Θέση
Α/Α

Ονοματεπώνυμ

στην

Ομάδα Έργου

ο

ιακό
Ειδικότητα

περιγραφή

Ίδρυμα
απόκτησης
Πτυχίου
Α.Τ.Ε.Ι.

Σύντομη

ή

επαγγελματικής
Εμπειρίας

(σε

μήνες)

Εξωτερικός
2

Συνεργάτης
(Project
Manager)
Εξωτερικός

3

4
5

Συνεργάτης
Εξωτερικός
Συνεργάτης
Εξωτερικός
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Συνεργάτης
6
7
8

Εξωτερικός
Συνεργάτης
Εξωτερικός
Συνεργάτης
Εξωτερικός
Συνεργάτης
Εξωτερικός
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Συνεργάτης
(Διοικητικό
Προσωπικό)
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