
                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

      Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

i.Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει ως σκοπό την προαγωγή της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην χώρα μας. Στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή της 
Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) και 
εκδίδει επί μέρους προγράμματα ενίσχυσης έργων έρευνας και καινοτομίας, 
επιχορηγούμενα από την Ε.Ε,  τον Ε.Ο.Χ ή και εθνικούς πόρους. 

ii. Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Η ΓΓΕΤ αποτελείται από τέσσερεις Διευθύνσεις, εκ των οποίων οι τρεις έχουν ως 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την προκήρυξη και παρακολούθηση της υλοποίησης  
προγραμμάτων έρευνας  και η τέταρτη  (η εκδίδουσα την παρούσα Διακήρυξη) την χάραξη 
και αξιολόγηση πολιτικών στον τομέα της ΕΤΑΚ. 

β) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

i. Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

Με την παρούσα Διακήρυξη επιδιώκεται η παρακολούθηση προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούν δράσεις έρευνας και καινοτομίας και τα οποία επηρεάζουν το Εθνικό 
Σύστημα Ε&Κ και κατά συνέπεια την Εθνική RIS3.  

ii. Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

Η σύμβαση αφορά το υποέργο  Νο 2 της Πράξης : ««ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ»,  η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6288/1853/A2   της  Ειδικής 
Υπηρεσίας  Διαχείρισης του  Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5008067. 

γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθήσει την πρόοδο των Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων 
Ε&Κ HORIZON 2020 και COSME που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία 
επιδρούν πάνω στο Εθνικό Σύστημα Ε&Κ της Ελλάδας και κατ’επέκταση επηρεάζουν την 
RIS3. Επίσης θα παρακολουθήσει τα εθνικά προγράμματα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ 
ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) τα οποία επίσης χρηματοδοτούν έργα Ε&Κ και κατά συνέπεια αλληλεπιδρούν 
με την RIS3. 

Η παρακολούθηση θα αφορά στην συλλογή στοιχείων για τους ελληνικούς φορείς,  που 
συμμετέχουν με  υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών (Επιχειρήσεις, 
Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ κλπ), στην ανάλυση των στοιχείων αυτών, στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων, που θα αφορούν σε ενδεχόμενες 
διορθωτικές παρεμβάσεις στην RIS3. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης  

Ο Ανάδοχος οφείλει να εμφανίσει μία Ομάδα έργου σχετική με το αντικείμενο και να 
διατυπώσει έγκυρη μεθοδολογία για την υλοποίηση του παρόντος έργου.  

iii. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : Το έργο έχει διάρκεια 8 μηνών. Η έναρξη του 



έργου είναι με την υπογραφή της σύμβαση και λήγει στις 31/1/2019. 

 

iv. Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών:   Λ. Μεσογείων 14-18, 15343 ΑΘΗΝΑ 

v. Παραδοτέα  

Το πρώτο παραδοτέο θα υποβληθεί στη ΓΓΕΤ στις 15 Οκτωβρίου και θα δίνει την εικόνα 
της προόδου των προγραμμάτων αυτών μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου του 2018. 

Το τελικό παραδοτέο θα περιλαμβάνει και την υλοποίηση που έχει συντελεστεί στο β’ 
εξάμηνο του 2018 και θα δίνει την αντίστοιχη εικόνα για το τέλος του 2018.  

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση : Η σύμβαση αφορά το υποέργο  Νο 2 της Πράξης : ««ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ»,  η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6288/1853/A2   της  Ειδικής Υπηρεσίας  
Διαχείρισης του  Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5008067. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  40.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


