Eνέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002:
Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α1

Εξοπλισμός Γραφείων

Α2

Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

Α3

Λογισμικό

Α4

Έντυπα βιβλία κ.λ.π.

Β

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1

Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού

Ενδεικτικά:
•

Ανάπτυξη,

εγκατάσταση,

υποστήριξη,

συντήρηση

λογισμικού,

το

οποίο

θα

χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Ε.Π.
•

Εγκατάσταση,

υποστήριξη

και συντήρηση

εξοπλισμού γραφείων και Η/Υ και

περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την
υλοποίηση του Ε.Π.
Β2

Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Διενέργεια Ερευνών

Ενδεικτικά:
•

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του Ε.Π.

Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Β3

Υπηρεσίες Συμβούλων

Β3.1

Σύμβουλοι

Ενδεικτικά:
•

Τεχνική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας σε θέματα της αρμοδιότητάς της
•

Οικονομική και λογιστική υποστήριξη / διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΤΥΕ

•

Νομική υποστήριξη

•

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη δικαιούχων

Β4

Υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης

Ενδεικτικά:
•

Υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήμισης, δημοσιότητας του Ε.Π. Στερεάς

Ελλάδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
•

Εκδηλώσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
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Β5

Υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου

Ενδεικτικά:
•

Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αξιολόγηση προτάσεων για

χρηματοδότηση
Β6

Έλεγχοι
Ενδεικτικά:

•

Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις επιτόπιες επιθεωρήσεις /

επαληθεύσεις
Γ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ1

Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων

Ενδεικτικά:
•

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων

•

Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών

•

Υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευμάτων

•

Υπηρεσίες φωτοαντιγράφισης, εκδόσεων

•

Μεταφράσεις, Διερμηνεία

•

Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών

•

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης

•

Μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κλπ.

•

Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία

Γ2

Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων

Ενδεικτικά:
•

Μίσθωση

οπτικοακουστικού

εξοπλισμού

και

εξοπλισμού

για

διερμηνεία,

μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες υποστήριξης
•

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

•

Μεταφορές, μετακομίσεις

Γ3

Γενικά Έξοδα Λειτουργίας

Ενδεικτικά:
•

Επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων των κτιρίων στα οποία
στεγάζεται η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

•

Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων

•

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με τον ν. 1568/85

•

Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων

•

Σύνδεση με τράπεζες πληροφοριών.
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•

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων
ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

εκτυπωτών,

μηχανημάτων

τηλεομοιοτυπίας

και

φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4
•

Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης

•

Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης

•

Υπηρεσίες ταχυμεταφορών

•

Υπηρεσίες μεταφράσεων, διερμηνείας

•

Εκτυπώσεις - εκδόσεις

•

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φιλοξενίας

Γ4

Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας ΕΔΑ & Προϊσταμένων Αρχών

Ενδεικτικά:
•

Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το

εξωτερικό
Γ5

Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora

Γ5.1

Εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Δικαιούχων

Ενδεικτικά:
•

Υπηρεσίες

εκπαίδευσης

ανθρώπινου

δυναμικού

σε

θεματικά

αντικείμενα

που

ενδιαφέρουν την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
•

Υπηρεσίες διοργάνωσης ή/και υποστήριξης σεμιναρίων, εκδηλώσεων, συνεδρίων

•

Συνεδριακή υποδομή (αίθουσες εκδηλώσεων ή σεμιναρίων ή συνεδρίων)

•

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης

•

Υπηρεσίες διερμηνείας / μετάφρασης

•

Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό

•

Υπηρεσίες τροφοδοσίας

•

Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών

•

Υλικά και γραφική ύλη για συνέδρια και σεμινάρια

Ενδεικτικά θέματα που ενδιαφέρουν για εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Δ.Α. Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας / Δικαιούχων:
•

Εκπαίδευση χρηστών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και την ηλεκτρονική υποβολή

•

Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ, ειδικά θέματα

•

Δημόσιες συμβάσεις

•

Κρατικές ενισχύσεις

•

Θέματα management
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•

Θέματα διαχείρισης έργων υποδομών, ενισχύσεων, ανθρώπινου δυναμικού

•

Ειδικά θέματα των τομέων που καλύπτει το ΕΣΠΑ - Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Γ5.2

Συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ενδεικτικά:
•

Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, fora τα οποία οργανώνουν άλλοι

φορείς και στα οποία πιθανόν θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στελέχη της ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στους παρακάτω τομείς – αντικείμενα:
Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία, Βιομηχανία – Μεταποίηση – Υπηρεσίες, Τουρισμός,
Πολιτισμός, Ενέργεια, Εμπόριο, Καταναλωτής, έργα υποδομών, ενισχύσεων, ανθρώπινου
δυναμικού, δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, θεσμικά και κανονιστικά θέματα που
αφορούν το ΕΣΠΑ, ειδικά θέματα
Γ6

Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού, Εξωτερικού

Ενδεικτικά:
•

Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το

εξωτερικό
Γ7

Έξοδα δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων

Ενδεικτικά: Υπηρεσίες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων
στον Τύπο
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