Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προδιαγραφές Χώρων για τη Δράση:
”Κυψέλες Επιχειρηματικότητας” – Ενδιάμεση Φάση (Μεταβατική)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, υλοποιεί την Πράξη
«Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το αντικείμενο της Πράξης συνίσταται
στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω
εντατικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς
και στην υποστήριξή τους, προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.
Επιπλέον, το αντικείμενο της Πράξης επεκτείνεται στην ενθάρρυνση και παρακίνηση
γενικότερα των νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές
τους ιδέες, στην παροχή σχετικής πληροφόρησης, στη δικτύωση νέων δημιουργών μεταξύ
τους, αλλά και με φορείς που θα τους υποστηρίξουν, καθώς και στην προώθηση
συνεργασιών.
Στόχοι της Πράξης είναι:
- Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του
επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και
διοίκησης μονάδων και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.
- Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας
μέσω της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος μαθητών, σπουδαστών και
φοιτητών.
- Η ίδρυση εμπορικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων στη βάση της καινοτόμας ιδέας των
νέων, η σύναψη επιχειρηματικής συνεργασίας για την αξιοποίηση της ιδέας τους και η
δυνατότητα επαφής με δυνητικούς συνεργάτες που θα τους υποστηρίξουν στη
μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Κατά την παρούσα χρονική περίοδο, υλοποιείται η Ενδιάμεση (μεταβατική) Φάση της
λειτουργίας των Κυψελών Επιχειρηματικότητας σε τέσσερεις πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα και Ηράκλειο), όπως αυτές προβλέπονται στην Β΄ Φάση της Πράξης.
Για τον σκοπό αυτό διερευνά την δυνατότητα παραχώρησης χώρων συνεργασίας, οι οποίοι
θα φιλοξενήσουν τις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας της Μεταβατικής Φάσης, με σύναψη
Σύμβασης Χρησιδανείου Ακινήτου Ορισμένου Χρόνου. Οι χώροι αυτοί απαιτείται να έχουν
ορισμένες κατ’ ελάχιστον προδιαγραφές, ως ακολούθως:
1. Χώρος κατάλληλος για την άνετη κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας 40
υποτρόφων, κατ’ ελάχιστον 5 τ.μ. ανά υπότροφο, συνολικά 200 τ.μ. κατ’ ελάχιστον,
πλήρως εξοπλισμένο (γραφεία, καρέκλες, Η/Υ, εκτυπωτές, πίνακες, fax, μέσα προβολής).
Αναλυτικότερα:
Χώρος συνεργασίας:
Ο χώρος συνεργασίας πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:
5 τ.μ. ανά υπότροφο (χώρος εργασίας), συνολικά 200 τ.μ. Πέραν των 200 τ.μ., απαιτείται ένας
χώρος υποδοχής, όπως και χώρος διδασκαλίας και σεμιναρίων, κοινόχρηστοι χώροι
(τουαλέτες, κουζίνα).
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Χώρο διαλέξεων και εκδηλώσεων.
Γραφείο για τη φιλοξενία των εκπαιδευτών / εισηγητών, των μεντόρων, των φιλοξενουμένων.
Σε όλους τους χώρους συνεργασίας επιβάλλεται πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία.
- Ως προς τον εξοπλισμό των παραπάνω χώρων:
Γραφεία και καρέκλες αντίστοιχα για κάθε υπότροφο.
Ερμάριο ανά άτομο ή αντίστοιχο χώρο βιβλιοθήκης.
Γραφείο συσκέψεων.
Εξοπλισμός χώρου διαλέξεων και υποδοχής.
Παροχή γραφικής ύλης – αναλώσιμα.
Κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη (με παροχή νερού, καφέ, χυμών και βουτημάτων για 40 άτομα).
WC σε πλήρη λειτουργία (για την κάλυψη αναγκών τουλάχιστον 40 ατόμων, με ξεχωριστούς
χώρους για άνδρες και γυναίκες).
Ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός
Σταθερός ή φορητός ΗΥ, ένας ανά υπότροφο και για όσους υποτρόφους το επιθυμούν
(μέγιστος αριθμός: 40 ΗΥ).
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για τους εκπαιδευτές.
Κοινόχρηστος εξοπλισμός που περιλαμβάνει: εκτυπωτή, συσκευή και σύνδεση τηλεφώνου,
συσκευή και σύνδεση τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό σαρωτή και φωτοτυπικό μηχάνημα.
Ψύξη, θέρμανση.
Τεχνική υποστήριξη (συντήρηση κτιρίου, δικτύων κλπ)
Καθαριότητα.
Ασφάλιση του κτιρίου.
Άλλα (πυρασφάλεια κλπ.),
όπως τα παραπάνω προβλέπονται από τις οικείες νομοθεσίες.

2. Οι δαπάνες συντήρησης του ακινήτου, καθώς και το κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων,
υποδομών, παροχών και κάθε είδους μέσων που διαθέτει (παροχών ύδρευσης,
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής επικοινωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο), καθώς και
τυχόν τέλη, βαρύνουν τον παραχωρούντα τον χώρο.
3. Οι χώροι της Κυψέλης Επιχειρηματικότητας θα είναι ανοικτοί για τα άτομα που θα
υποδείξει η ΓΓΝΓ (υπότροφοι, ομιλητές, διαχειριστές κυψέλης κλπ.), καθημερινώς για τις
ώρες 09:00 με 21:00. Όλοι οι ανωτέρω χώροι θα είναι διαρκώς προσπελάσιμοι σε Άτομα
με Ειδικές Ανάγκες, θα καθαρίζονται και θα ανεφοδιάζονται καθημερινώς με δαπάνες
του παραχωρούντος τον χώρο.
4. Ο συγκεκριμένος χώρος του παραχωρούμενου ακινήτου θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τη στέγαση της Κυψέλης Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τα
ανωτέρω.
5. Η παραχώρηση θεωρείται συντελεσθείσα, κατά την επιτόπια παρουσία στο κτίριο
εκπροσώπων των συμβαλλομένων και την υπογραφή σχετικού πρακτικού παράδοσης
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παραλαβής. Οι χώροι και ο εξοπλισμός που παραχωρούνται θα είναι της αρεσκείας της
ΓΓΝΓ και κατάλληλοι για την χρήση που η τελευταία τους έχει επιλέξει.
6. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης Χρησιδανείου Ακινήτου Ορισμένου Χρόνου. Μετά το πέρας της διάρκειας
αυτής, η ΓΓΝΓ θα παραδώσει τους χώρους του ακινήτου στον παραχωρούντα τον χώρο,
έχοντας καλύψει τυχόν ανάγκες αποκατάστασης ζημιών, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται στη
σχετική ως άνω Σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστή την Προσφορά τους, σε κλειστό και σφραγισμένο
φάκελο και δύο αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικός δίσκος μόνο
ανάγνωσης CD-ROM), στην έδρα της ΓΓΝΓ, Αχαρνών 417, 111 43 Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα,
μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, μέχρι την 27/12/2013 έως τις 12:00
μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής).
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που απευθύνεται
στην ΓΓΝΓ. Όσες Προσφορές υποβληθούν κατ' αυτόν τον τρόπο, θα ληφθούν υπόψη μόνο
εφόσον φθάσουν στην ΓΓΝΓ μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία
προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην ΓΓΝΓ. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της
Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση
ακόμη και για ανωτέρα βία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία
και ώρα ή οι οποίες, αν και ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα έφθασαν στην ΓΓΝΓ μετά την ως άνω
ημέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες:
Κα Μαρία Κατσαντώνη, τηλ. 2102599327, fax 2102599302, ώρες 09:30-13.00, καθημερινά.

(Ανάρτηση 09/12/2013)
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