Αθήνα 25.01.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠΑΑΤ, εντός του επόμενου μήνα θα δημοσιευτούν
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εφαρμογής του
κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ειδικό μέτρο α)
στήριξης και ενημέρωσης στα κράτη μέλη και β) στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες
χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023.
H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» σκοπεύει να υποβάλει
προτάσεις για χρηματοδότηση προγραμμάτων και στα δύο μέτρα και συγκεκριμένα:
α) τριετές πρόγραμμα ενημέρωσης προς τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες στα
κράτη μέλη σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και το ενωσιακό καθεστώς των
ΠΟΠ και ΠΓΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκ € (1ο έτος 500.000€, 2ο και 3ο έτος
800.000€ ετησίως) και χώρες στόχους: Γερμανία, Πολωνία, Βέλγιο και Μ. Βρετανία. Το
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ενημερωτικές εκστρατείες και οργάνωση και συμμετοχή σε
εκδηλώσεις και εκθέσεις.
β) τριετές πρόγραμμα προώθησης οίνων ποιότητας σε τρίτες χώρες με συνολικό
προϋπολογισμό 3,2 εκ € (1ο έτος 800.000€, 2ο και 3ο έτος 1.200.000€ ετησίως) και χώρες
στόχους: Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα και Σιγκαπούρη. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις
δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης, συμμετοχή και οργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή
προωθητικού υλικού και μελέτες αγορών και αξιολόγησης.
Η κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
- περιγραφή προγράμματος και των προτεινόμενων δράσεων
- πίνακες συνολικού προϋπολογισμού ανά χώρα, έτος και χρηματοδοτικού σχήματος
Στην σύνταξη της αίτησης θα ληφθεί υπόψη το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του
Αμπελοοινικού Τομέα.
Η εξειδίκευση των δράσεων και η σύνταξη του προϋπολογισμού θα γίνουν σε συνεργασία
με τα αρμόδια στελέχη του Enterprise Greece.

Το αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η σύνταξη των φακέλων α) του προγράμματος
ενημέρωσης στα κράτη μέλη και β) του προγράμματος προώθησης οίνων ποιότητας σε
τρίτες χώρες καθώς και η υποβολή τους στο Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών της
Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα αναφέρονται στις
προκηρύξεις.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει για κάθε ένα από τα δύο προγράμματα:
1. την περιγραφή του προγράμματος και των προτεινόμενων δράσεων
2. τους πίνακες του συνολικού προϋπολογισμού ανά χώρα και έτος και του
χρηματοδοτικού σχήματος
3. την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
4. την υποβολή του φακέλου
Παραδοτέο του έργου:
Παραδοτέο του Έργου αποτελεί α) το αντίγραφο του φακέλου της αίτησης του
προγράμματος ενημέρωσης στα κράτη μέλη και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της
αίτησης στο ΥΠΑΑΤ και β) το αντίγραφο του φακέλου της αίτησης του προγράμματος
προώθησης οίνων ποιότητας σε τρίτες χώρες και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της
αίτησης στο ΥΠΑΑΤ.
Χρονοδιάγραμμα
Υποβολή παραδοτέων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταλυτική ημερομηνία
κατάθεσης του κάθε προγράμματος σύμφωνα με το κείμενο της μελλοντικής προκήρυξης.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά με email το αργότερο μέχρι την
15η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17.00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
m.gavala@enterprisegreece.gov.gr
Η προσφορά θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για σύνταξη του φακέλου της αίτησης του
Enterprise Greece του προγράμματος Ενημέρωσης στα κράτη μέλη και του προγράμματος
Προώθηση οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του
κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και θα περιέχει:
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου
Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
2. Πρόταση προσέγγισης του έργου
3 . Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα αναλύεται κατά παραδοτέο, θα είναι συνολική και τελική χωρίς
άλλα κόστη και θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση:
Κα Milik Eva, τηλέφωνο: 210 3355761,
email: e.milik@enterprisegreece.gov.gr

Σημαντική Σημείωση
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Enterprise Greece να
συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο
Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην
παρούσα πρόσκληση, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει
ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η
επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.
Ο Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του
αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή
µη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα
δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον Enterprise
Greece ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση
ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας
θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.
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