
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Οι απαιτήσεις για τεκμηρίωση των δράσεων προς ανάθεση που πρέπει να καλύψει ο 
ανάδοχος προκειμένου να θεωρηθεί η δράση ως ολοκληρωμένη είναι ανά παραδοτέο 
οι εξής: 

 
D2.1.2: Δημιουργία-συντονισμός διασυνοριακού δικτύου 
1. Διαδικασία ανάπτυξης δικτύωσης με την συμμετοχή φορέων διοίκησης και 

επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί: 
1. Επικοινωνία με στελέχη από τις πόλεις της επιλέξιμης περιοχής (Φλώρινα, 

Έδεσσα, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη) όπως Δήμοι, επιμελητήρια, κ.λπ.) σε 
συνεργασία με τους άλλους εταίρους του έργου. 

2. Δημιουργία λίστας φορέων ανά πόλη. 
2. Οργάνωση της 1ης συνάντησης του δικτύου στη Θεσσαλονίκη καθώς και 

συμμετοχή στη 2η συνάντηση στη Bitola.  Για κάθε συνάντηση υποβάλλεται: 

 Κατάλογος συμμετεχόντων που υπογράφονται από όλα τα άτομα που 
συμμετέχουν. 

 Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης που κοινοποιήθηκε στους εταίρους πριν 
από τη συνεδρίαση. 

 Τα πρακτικά της συνάντησης. 

 Φωτογραφίες της συνάντησης. 

 Φωτογραφίες σχετικά με το εξωτερικό κόστος της συνάντησης (τροφοδοσία, 
γεύματα κ.λπ.). 

  
D2.1.3: Ανάπτυξη ιστοτόπου έργου 
Ιστότοπος σε λειτουργία με χρήση υποδομής ανοικτού κώδικα σε πλήρη λειτουργία σε 
server υπό την ευθύνη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.  Ο ιστότοπος περιέχει 
τις ακόλουθες ενότητες: 
(α) Ενημερωτική ιστοσελίδα που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή έργου. 

 Προφίλ των εταίρων του έργου. 

 Ενότητα για δυνατότητα ανάρτησης από τους εταίρους ειδήσεων και 
δραστηριοτήτων. 

(β) Ενότητα για περιορισμένη (με κωδικούς) πρόσβαση με δυνατότητα ανάρτησης 
εγγράφων και αρχείων για την υλοποίηση του έργου. 
(γ) Πλατφόρμα επικοινωνίας εταίρων, εκπαιδευτών/ μεντόρων και εκπαιδευόμενων. 
Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα προετοιμάσει πρώτα ένα αρχικό μοντέλο του 
ιστότοπου βασισμένο στις αρχές επικοινωνίας του προγράμματος και τις 
προδιαγραφές έργου και θα το παρουσιάσει στους εταίρους του έργου.  Οι εταίροι θα 
έχουν 10-15 ημέρες για να στείλουν σχόλια ή προτάσεις διόρθωσης.  Με βάση το 
μοντέλο και τις συμφωνημένες προτάσεις, η ομάδα ανάπτυξης ιστότοπου θα 
αναπτύξει τον ιστότοπο και έναν οδηγό χρήσης (στα αγγλικά), ο οποίος θα εξηγεί τη 
διαδικασία μεταφόρτωσης υλικού για τον ιστότοπο (με κείμενα και screenshots). 
Εκτός από τον ιστότοπο, η ανάθεση περιλαμβάνει την δημιουργία σελίδων στα 
κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter και LinkedIn) και θα καθορίσει (σε συμφωνία με 
τους εταίρους) ένα ελάχιστο αριθμό αναρτήσεων για όλους τους εταίρους καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου. 
 

D2.1.4: Προετοιμασία υλικού προώθησης δράσεων του έργου 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει 2 έντυπα: 
Το φυλλάδιο του έργου: διαφημιστικό φυλλάδιο που θα παρουσιάσει τους στόχους και 
τους στόχους του έργου.  Το φυλλάδιο θα είναι τρίπτυχο, τεσσάρων χρωμάτων.  Τα 
αγγλικά κείμενα των φύλλων και η ακριβής διάταξη (μορφή και διαστάσεις) θα 



καθοριστούν από τον κύριο δικαιούχο.  Το γραφιστικό αποτέλεσμα θα παραδοθεί προς 
εκτύπωση σε άλλο ανάδοχο του ΑΖΚ. 
Το φυλλάδιο αποτελεσμάτων του έργου: Θα είναι ένα εκτεταμένο φυλλάδιο (έως και 
24 σελίδες + εξώφυλλα), στην αγγλική γλώσσα, που παρουσιάζει λεπτομερώς τα 
αποτελέσματα του έργου. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των κειμένων με την 
υποστήριξη και συμβολή όλων των εταίρων του έργου.  Το φυλλάδιο θα παραδοθεί 
προς εκτύπωση σε ασπρόμαυρη μορφή, σε διαστάσεις dinA4 (περίπου). 
 
D2.1.5: Οργάνωση τελικού συνεδρίου έργου  
Τεχνική υποστήριξη για την οργάνωση της τελικής εκδήλωσης του iCBA στη 
Θεσσαλονίκη. Προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος και του προγράμματος, 
προετοιμασία και διανομή των προσκλήσεων, υλικοτεχνική οργάνωση, προετοιμασία 
των πρακτικών.  Η εκδήλωση τεκμηριώνεται με τα εξής: 

 Κατάλογος συμμετεχόντων που υπογράφονται από όλα τα άτομα που 
συμμετέχουν. 

 Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που κοινοποιήθηκε στους εταίρους πριν από τη 
συνεδρίαση. 

 Τα πρακτικά της συνάντησης. 

 Φωτογραφίες της συνάντησης. 

 Φωτογραφίες σχετικά με το εξωτερικό κόστος της συνάντησης (τροφοδοσία, 
γεύματα κ.λπ.). 

  

D3.1.1: Κλαδική μελέτη των ICT-enabled κλάδων στη διασυνοριακή 
περιοχή 
Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της ΑΖΚ και άλλους 
εταίρους του έργου) για τη διενέργεια μελέτης σχετικά με πρωτοβουλίες που έχουν 
εμφανιστεί σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή 
δεξιοτήτων απαραίτητων στους νέους με επιχειρηματικές φιλοδοξίες.  Η μελέτη αφορά 
συγκέντρωση καλών πρακτικών όπως υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, δράσης 
υποστήριξης εκκίνησης επιχειρήσεων, ακαδημίες και διαγωνισμοί προώθησης, 
σχετικά μαθήματα που προσφέρονται στα πανεπιστήμια και οποιαδήποτε άλλη 
σχετική δραστηριότητα.  Στόχος η κατανόηση των χαρακτηριστικών τους και η 
διενέργεια ανάλυσης SWOT για τον εντοπισμό των ωφέλιμων κινήσεων για νέες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με προδιαγραφές έργου. 
 
D3.1.3: Σχέδιο Ανάπτυξης του Επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων (blueprint) 
Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της ΑΖΚ και άλλους 
εταίρους του έργου), στο πλαίσιο προετοιμασίας πραγματοποίησης των δράσεων 
εκπαίδευσης και καθοδήγησης που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του έργου, για το 
σχέδιο ανάπτυξης του επιταχυντή επιχειρηματικότητας με χρήση των αποτελεσμάτων 
της παραπάνω κλαδικής μελέτης καθώς και μελέτης αναγκών εκπαίδευσης για την 
προώθηση επιχειρηματικότητας (ευθύνη άλλου εταίρου του έργου).  Στο σχέδιο αυτό 
θα περιγραφούν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, οι δεξιότητες που πρέπει να 
ενισχυθούν, οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία, ο ακριβή 
ρόλο εκπαιδευτών και μεντόρων, πρακτικές ασκήσεις, η ακριβής δομή των σταδίων 
εκπαίδευσης κ.ά. με στόχο τη χάραξη του σχεδίου εκπαίδευσης των ωφελούμενων 
από το έργο. 
 
D4.1.3: Συμβολή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και καθοδηγητικών διαδικασιών 
του επιταχυντή 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται τα εξής: 
Α.  Συμμετοχή στην ομάδα έργου για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη 
σχεδίαση της μορφής του εκπαιδευτικού υλικού και την δομή κατάρτισης στα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν για το έργο. Στόχος της παρούσας 



δράσης είναι η συνεργασία με τους εταίρους του έργου ICBA που είναι επιφορτισμένοι 
με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατανομή ενοτήτων και το ακριβές 
περιεχόμενο των εκπαιδευτικών θεμάτων (τίτλοι και επισκοπήσεις) και θα καθορίσουν 
το ακριβές περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 
Β.  Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για ένα από τα εκπαιδευτικά θέματα. Η 
υλοποίηση τεκμηριώνεται με τα εξής: 
· Κείμενο, 
· Αρχείο PowerPoint. 
· Πραγματοποίηση διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο σύνολο των πόλεων 

της διασυνοριακής περιοχής. 
· Πραγματοποίηση webinar. 
Γ.  Πληρωμή δικαιωμάτων πρόσβασης για τη χρήση ειδικής υπηρεσίας webinar 
(WebEx ή παρόμοια) για το σύνολο των webinars σε διάρκεια υλοποίησης ως 4 μήνες. 
  

D5.1.3 Οργάνωση διήμερης εκπαίδευσης 
Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει το 2ο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου 
οι εκπαιδευτές θα λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις διάρκειας 2 ημερών 
(bootcamps). Αυτή η φάση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης 2 ημερών όπου 
οι δικαιούχοι θα λάβουν εκπαίδευση για το πώς να μετατρέψουν τα επιχειρηματικά 
τους σχέδια σε επενδυτικά σχέδια και πώς να προετοιμάσουν μια επιτυχημένη 
παρουσίαση σε επίδοξους επενδυτές.  Η δράση τεκμηριώνεται με τα εξής: 

 Κατάλογος συμμετεχόντων που υπογράφονται από όλα τα άτομα που 
συμμετέχουν. 

 Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που κοινοποιήθηκε στους εταίρους πριν από τη 
συνεδρίαση. 

 Τα πρακτικά της συνάντησης. 

 Φωτογραφίες της συνάντησης. 

 Φωτογραφίες σχετικά με το εξωτερικό κόστος της συνάντησης (τροφοδοσία, 
γεύματα κ.λπ.). 

Επίσης επικοινωνίες, συνεργασία με εταίρους για θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης 
σχετικά με τους συμμετέχοντες, οργανωτικά ζητήματα, παραδοτέα, επικοινωνία των 
αποτελεσμάτων με τα μέσα προώθησης. 
 

D5.1.4: Τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση brokerage event 
Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της ΑΖΚ και άλλους 
εταίρους του έργου) για την πραγματοποίηση εκδήλωσης προώθησης επενδυτικών 
σχεδίων στη Θεσσαλονίκη. 
Η δράση τεκμηριώνεται με τα εξής: 

 Κατάλογος συμμετεχόντων που υπογράφονται από όλα τα άτομα που συμμετέχουν 

 Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που κοινοποιήθηκε στους εταίρους πριν από τη 
συνεδρίαση. 

 Τα πρακτικά της συνάντησης. 

 Φωτογραφίες της συνάντησης. 

 Φωτογραφίες σχετικά με το εξωτερικό κόστος της συνάντησης (τροφοδοσία, 
γεύματα κ.λπ.). 

Επίσης περιλαμβάνεται η επικοινωνία με τους εταίρους για τον ορισμό της ημερήσιας 
διάταξης, επικοινωνία με εμπειρογνώμονες (VCs, inverters, εταιρείες) για συμμετοχή 
στην εκδήλωση, επεξεργασία και έγκριση παρουσιάσεων, συντονισμός της επιτροπής 
επιλογής για βραβεία. 
  

D6.1.1: Συμμετοχή στην έκθεση εκτίμησης αντικτύπου (Impact 
assessment) του έργου 
Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της ΑΖΚ και άλλους 
εταίρους του έργου) για την πραγματοποίηση της έκθεσης. 



Η έκθεση στοχεύει στην αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου όσον αφορά στην 
επίτευξη των δηλωθέντων στόχων του και των μετρήσιμων αποτελεσμάτων και στην 
αξιολόγηση του βραχυπρόθεσμου έως μεσοπρόθεσμου αντίκτυπου που είχε το έργο 
στην υλοποίηση του οράματος και των βασικών στόχων του.  Οι εταίροι θα καθορίσουν 
τις μετρήσεις αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων και θα συλλέξουν δεδομένα από 
την κύρια δραστηριότητα του έργου (τα διάφορα στάδια του επιταχυντή) που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης και 
αξιολόγησης.  Η έκθεση θα χρησιμοποιήσει επίσης δεδομένα, όπως ανατροφοδότηση 
και δεδομένα από τον ιστότοπο, ανατροφοδότηση από τις εκπαιδεύσεις, 
ανατροφοδότηση από την υποστήριξη που παρέχεται στους δικαιούχους κ.λπ..  
Επιπλέον, θα έρθουν σε επαφή με συνεντεύξεις με επιλεγμένους δικαιούχους του 
έργου. Αυτά τα δεδομένα θα συνδυαστούν με την αξιολόγηση των γεγονότων που 
συλλέγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου και τα «διδάγματα» που θα προκύψουν 
μετά από κάθε εκδήλωση. 
 
D6.1.2: Συμμετοχή στην έκθεση αξιοποίησης (Capitalisation Exploitation plan) 
του έργου 
Η κοινοπραξία του έργου θα μελετήσει τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να 
συμβάλουν ώστε το consortium να διατηρήσει και να επεκτείνει τον επιταχυντή και να 
το καταστήσει ένα μεγάλο ετήσιο γεγονός διασυνοριακής επιχειρηματικότητας με 
τεχνολογία πληροφορικής.  Βάσει των αποτελεσμάτων του έργου, θα αναπτύξουμε μια 
επισκόπηση ενοποίησης και επέκτασης με εκτιμήσεις κόστους και εισοδήματος και θα 
καθορίσουμε τις προϋποθέσεις για μια αυτοχρηματοδοτούμενη οργάνωση του 
επιταχυντή στο μέλλον. 
Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της ΑΖΚ και άλλους 
εταίρους του έργου) για την πραγματοποίηση της έκθεσης. 
 
D6.1.3: Προετοιμασία μοντέλου αξιοποίησης (Capitalisation model) / μνημονίου 
συμφωνίας 
Συμμετοχή στην ομάδα έργου (σε συνεργασία με το προσωπικό της ΑΖΚ και άλλους 
εταίρους του έργου) για την εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου για 
ένα μνημόνιο συνεργασίας για τη συνέχιση του επιταχυντή επιχειρηματικότητας. 
Η συνεισφορά αφορά: Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του έργου και φορέων της 
διασυνοριακής περιοχής, συλλογή και διανομή υλικού κ.α. 

  
  


