ΠΡΟΥΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ LIFE AMYBEAR
σνολικός προϋπολογιζμός: 31.000 εσρώ (μη περιλαμβανομένοσ
ΦΠΑ)

1. κοπός
Ο παξφλ δηαγσληζκφο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Δεκνζηφηεηαο θαη
επηθνηλσλίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ
δξάζεσλ πνπ έρεη λα πινπνηήζεη ε LEVER χκβνπινη Αλάπηπμεο ΑΕ ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ «Improving Human-Bear Coexistence Conditions in
Municipality of Amyntaio» - LIFE AMYBEAR.
Η LEVER ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ LIFE AMYEAR
κε ζπλδηθαηνχρνπο ηελ Πεξηβαιινληηθή Οξγάλσζε ΚΑΛΛΙΣΩ, ην Δήκν
Ακπληαίνπ θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Ηπείξνπ – Δπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Σν έξγν LIFE AMYBEAR πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαγεγξακκέλε αχμεζε ησλ
πεξηπηψζεσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη αξθνχδαο ζηελ πεξηνρή
ηνπ Δήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηνπ Δήκνπ Φιψξηλαο.
Η «αιιειεπίδξαζε» απηή δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πνπ είλαη γλσζηά εδψ θαη
πνιιά ρξφληα, φπσο νη δεκηέο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία (θηελνηξνθία,
κειηζζνθνκία, θαιιηέξγεηεο), αιιά θαη άιια πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζρεηηθά
πξφζθαηα ζε αμηνζεκείσηε έληαζε, φπσο ε πξνζέγγηζε αξθνχδσλ ζε
νηθηζκνχο ή ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ φπνπ εκπιέθνληαη
αξθνχδεο. Παξάιιεια, εθηφο απφ αξλεηηθέο, έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί θαη
ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, φπσο ε εδψ θαη ρξφληα αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ γχξσ απφ ηνλ άμνλα Αεηνχ-Νπκθαίνπ, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
χπαξμε ηνπ Καηαθπγίνπ Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Αξθνχδαο ζηελ πεξηνρή. Ο
πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε δηάρπζε ησλ σθειεηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
Δήκνπ, παξακέλεη δεηνχκελε θαζψο θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ
έξγνπ.
ην παξαπάλσ πιαίζην, ην LIFE AMYBEAR επηδηψθεη ηελ πινπνίεζε
δηαρεηξηζηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζπλχπαξμεο
αλζξψπνπ-αξθνχδαο ζηελ πεξηνρή. ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα
πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε εμάιεηςε ή ν πεξηνξηζκφο ζε αλεθηά επίπεδα ησλ
αξλεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ φζν θαη ε ελίζρπζε θαη δηάρπζε ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ σθειεηψλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ε
παξνπζία θαη ζπλχπαξμε ηεο αξθνχδαο κε ηνλ άλζξσπν ζηελ πεξηνρή.

2. Ανηικείμενο

Η LEVER ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαηφπηλ ηεο απφ 05/08/2016
ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο (πκθσλία Επηρνξήγεζεο) κε ηελ Επξσπατθή
Επηηξνπή (EASME), ζα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ:
E.2.1, ηελ Εθζηξαηεία πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κέζσ internet
social media,
E.2.2, ηελ Παξαγσγή θαη δηαλνκή flash banner - δηαλνκή ξαδηνθσληθψλ θαη
ηειενπηηθψλ ζπνη ηνπ έξγνπ, θαη
E.4.2, ηε δεκηνπξγία θαη δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Εηδηθφηεξα, νη δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο δεκνζηφηεηαο,
φπσο παξαθάησ:
1. Εκζηραηεία πληροθόρηζης και εσαιζθηηοποίηζης μέζω internet
social media έως € 13.000,00
Internet social media ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθζηξαηείαο επαηζζεηνπνίεζεο θαη λα ζηνρεχζνπλ ηφζν
ζην επξχ θνηλφ, φζν θαη ζηηο βαζηθέο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ.
Θα ζρεδηαζηoχλ θαη ζα αλαπηπρζνχλ:
1. Facebook ζειίδα ηνπ έξγνπ. Θα πεξηέρεη multimedia πιηθφ θαη θείκελα
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ
θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο
ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη ζα θάλνπλ "LIKE" ζηε ζειίδα ηνπ έξγνπ.
-

Θα ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζειίδα ζην Facebook θαη
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ γηα φπνηνλ ζέιεη λα κάζεη πεξηζζφηεξα
γηα ην έξγν.

-

Θα αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο ψζηε ε ζειίδα λα είλαη ειθπζηηθή θαη
ρξήζηκε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ φπσο δεκνζθνπήζεηο, βίληεν,
θφξνπκ ζπδεηήζεσλ, εθδειψζεηο θιπ.

2. Λνγαξηαζκφο Twitter ηνπ Έξγνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαξηψληαη
ζηε Facebook ζειίδα, ζα αλαξηψληαη παξάιιεια θαη ζην ινγαξηαζκφ
Twitter ηνπ Έξγνπ. Πέξα απφ απηφ, ε θνηλφηεηα ηνπ Twitter ζα
πξνζεγγηζηεί κε αλεμάξηεηα «Tweets» ψζηε λα γίλνληαη γλσζηά ηα λέα
θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
3. Καλάιη ηνπ έξγνπ ζην YouTube. Όια ηα βίληεν ηνπ έξγνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο δξάζεηο δηαηήξεζεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ
απηνχ ηνπ δηαχινπ, καδί κε ζπλεληεχμεηο θαη ηειενπηηθή θάιπςε ησλ
κέζσλ ελεκέξσζεο. Σν ηειενπηηθφ ζπνη πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί
κέζσ ηνπ έξγνπ, ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκν ζην θαλάιη ηνπ έξγνπ.
4. Ιζηνιφγην (blog) ηνπ έξγνπ. Θα αλαπηπρζεί κέζσ ηεο πιαηθφξκαο
www.wordpress.com. Θα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο
ηνπ πξνγξάκκαηνο, άιια άξζξα ζρεηηθά κε ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ
έξγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ άιια έξγα LIFE. Οη
δπλαηφηεηεο ελφο blog επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην δηάινγν πνπ κπνξεί
λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ζρφιηα γηα θάζε

δεκνζηεπκέλν άξζξν. Θα δίλεη επίζεο ηελ επθαηξία ζε αλζξψπνπο γηα
λα γίλνπλ ζπλδξνκεηέο κέζσ ηνπ e-mail ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ
εηδήζεηο ηνπ έξγνπ.
2. Παραγωγή και διανομή flash banner - διανομή ραδιοθωνικών και
ηηλεοπηικών ζποη ηοσ έργοσ έως € 13.000,00
Η ζηνρεπφκελε δηαλνκή ησλ ηειενπηηθψλ ζπνη (δίλνληαο έκθαζε ζηα εζληθά
ηειενπηηθά θαλάιηα πνπ πξνσζνχλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, εθπνκπέο ζε
δεκνθηιή δψλε ψξαο θιπ), γίλεηαη ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ην πεξηερφκελν
ηεο ίδηαο ηεο ηειενπηηθφ ζπνη.
Μηα ζηνρεπφκελε εθζηξαηεία ζα δηεμάγεηαη γηα ζρεδφλ έλα κήλα ψζηε λα
πνιιαπιαζηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο ινγηθήο ηνπ έξγνπ ζηα κπαιά ησλ
αλζξψπσλ. Εηδηθφηεξα:
1. Έλα flash banner ζα παξαρζεί ζε SWF κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα
δηαθεκίζεη ην βαζηθφ κήλπκα ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ
(φηαλ γίλεηαη θιηθ ζην banner flash ζα αλαθαηεπζχλεηαη ν επηζθέπηεο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ).
-

Σν flash banner ζα δηαλεκεζεί ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο
ηφπνπο (πεξηβαιινληηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπο), ζε forums θαη blogs
ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ ηζηνζειίδσλ πςειήο
θπθινθνξίαο, κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ζε εζληθφ
επίπεδν.

-

Η παξαγσγή ηνπ flash banner ζα ιεηηνπξγεί σο κία online
δηαθήκηζε γηα ην έξγν, ηηο δξάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ,
πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο λα ελδηαθεξζνχλ θαη λα
ζπκκεηάζρνπλ.

2. Σν θχξην κήλπκα ηνπ ηειενπηηθνχ ζπνη ζα επηθεληξσζεί ζηηο
δπλαηφηεηεο ζπλχπαξμεο αλζξψπνπ-αξθνχδαο πνπ εμαξηψληαη απφ
ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Σν πξψην
ξαδηνθσληθφ ζπνη ζα δίλεη έκθαζε ζηα νδηθά αηπρήκαηα κε αξθνχδα,
ψζηε λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, δίλνληαο ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα εθείλνπο πνπ νδεγνχλ ζε πεξηνρέο εληφο ησλ
ελδηαηηεκάησλ ηεο αξθνχδαο. Σν δεχηεξν ξαδηνθσληθφ ζπνη ζα
επηθεληξσζεί ζηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ γηα ηε
κείσζε ησλ δεκηψλ απφ αξθνχδεο.
Η δηαλνκή ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζπνη ηνπ έξγνπ:
-

Θεσξείηαη θνηλσληθφ κήλπκα θαη ζχκθσλα κε «ΕΡ» (Ειιεληθφ
πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο) θαη ζα πξέπεη λα κεηαδνζεί ειεχζεξα
ζηα εζληθά ηειενπηηθά θαλάιηα.

-

Θα γίλεη ζε φια ηα εζληθά ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ζα κεηαδνζεί
ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα.

-

Θα γίλεη ζε φια ηα ηνπηθά θαλάιηα θαζψο θαη ζε απηά ησλ
γεηηνληθψλ πεξηνρψλ.

3. Ιζηοζελίδα ηοσ έργοσ έως € 5.000,00
Η ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζα επηθεληξσζεί ζην θχξην είδνο πνπ ζηνρεχεη ην
έξγν (Ursus Arctos), ηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαθέ αξθνχδεο, ην
ζέκα ηεο ζπλχπαξμεο αλζξσπνπ-αξθνχδαο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ην έξγν
αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ.
Η ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ζηνρεχεη ζηε ζπκκεηνρή
ηφζν ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ φζν θαη ησλ βαζηθψλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ζα είλαη δηαζέζηκεο
ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, ελψ ε ηζηνζειίδα ζα δηαηεξεζεί γηα
επηπιένλ πέληε ρξφληα κεηά ην ηέινο ηνπ έξγνπ.
Η ηζηνζειίδα ζα πεξηέρεη:
-

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ,
ηηο δξάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο,
ηα απνηειέζκαηα καδί κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εηαίξνπο
ηνπ έξγνπ,
γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα έξγα LIFE θαη ην δίθηπν NATURA
2000.

Όιν ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, άξζξα, δειηία ηχπνπ, εθζέζεηο, πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην πιηθφ ηνπ έξγνπ, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, ζπλδέζκνπο ζε
ζρεηηθέο πεγέο θαη άιιεο ηζηνζειίδεο, ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ε
νπνία ζα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά.
Η ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε φια ηα λέα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ.
Θα ππάξρεη έλα εηδηθφ ηκήκα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ φπνπ ζα κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ online παξαγγειίεο γηα ην θπιιάδην πνπ πξφθεηηαη λα
παξαρζεί ζην πιαίζην ηεο δξάζεο Ε1 ζρεηηθά κε δειεηεξηψδε δνιψκαηα. Οη
άλζξσπνη, νξγαλψζεηο ή ηδξχκαηα πνπ πξφθεηηαη λα νξγαλψζνπλ εθδειψζεηο
γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηεο ρξήζεο δειεηεξηαζκέλσλ
δνισκάησλ ζα κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ άκεζα ην πνζφ ησλ θπιιαδίσλ πνπ
ρξεηάδνληαη.
Αλακέλεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ 2.000 επηζθέπηεο ζα πάξνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ.

3. Κριηήριο καηακύρωζης - Πληρωμή
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο, νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή.
Η πξνυπνινγηδφκελε αμία ησλ ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 31.000
επξψ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ην νπνίν θαη ζα θαηαβιεζεί
ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ
ηνπ έξγνπ, έσο θαη ηε ιήμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ 31/07/2020.

Εηδηθφηεξα:
1ν Παξαδνηέν: ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ζειίδσλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο θαη ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ έσο 31/3/2017
Πνζφ: 11.000 επξψ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
2ν Παξαδνηέν: Παξαγσγή θαη δηαλνκή flash banner ηνπ έξγνπ έσο
31/12/2018
Πνζφ: 10.000 επξψ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
3ν Παξαδνηέν: Δηαλνκή flash banner, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπνη,
Δηαρείξηζε θαη αλαλέσζε ζειίδσλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο θαη
ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ έσο 31/12/2019
Πνζφ: 5.000 επξψ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
4ν Παξαδνηέν: Δηαρείξηζε θαη αλαλέσζε ζειίδσλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο θαη ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ έσο 31/7/2020
Πνζφ: 5.000 επξψ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)

4. Αποζηολή Προζθορών
Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε 26εο Οθησβξίνπ 43, Limani
Center, Γξαθείν 404, ππφςε ηνπ θ. Παλαγηψηε Σζνιαθίδε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε απνζηνιή ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ
ππνδείγκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν
εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο.

ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(ζηνηρεία θνξέα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Δεκνζηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
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ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ

Π1

ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε
ζειίδσλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο θαη ηζηνζειίδαο
ηνπ έξγνπ
Παξαγσγή θαη δηαλνκή flash
banner ηνπ έξγνπ
Δηαλνκή flash banner,
ξαδηνθσληθψλ θαη
ηειενπηηθψλ ζπνη,
Δηαρείξηζε θαη αλαλέσζε
ζειίδσλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο θαη ηζηνζειίδαο
ηνπ έξγνπ
Δηαρείξηζε θαη αλαλέσζε
ζειίδσλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο θαη ηζηνζειίδαο
ηνπ έξγνπ

Π2
Π3

Π4

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΙΜΗ
ΜΕΣΡΗΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΩΡΙ
ΦΠΑ (€)
Καη΄
1
απνθνπή
Καη΄
απνθνπή
Καη΄
απνθνπή

1

Καη΄
απνθνπή

1

1

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΧΧΧ, /02/2017
(θξαγίδα θαη ππνγξαθή)

