Αθήνα 26/02/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» -παρεμβάσεις
ιδιωτικού χαρακτήρα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER «Πολιτισμός και Περιβάλλον Εν Πλω» Περιφερειακής Ενότητας
Αττικής, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας2014-2020» - ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.4, το οποίο συντονίζεται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης –Δίκτυο Συνεργασίας
Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής,
Για την Πράξη «ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ», έργο το οποίο έχει αναλάβει το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον
Άνθρωπο (MedINA).
Το έργο έχει ως στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων πληροφοριών και επικοινωνίας για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο νησί των
Κυθήρων, και ειδικότερα την ανάδειξη του περιβάλλοντος κατά μήκος του δικτύου
μονοπατιών, με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι επισκέπτες
τους. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί μία ειδική εφαρμογή smartphone, η οποία θα
παρέχει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται ο πεζοπόρος για το σχεδιασμό και
την εκτέλεση πεζοπορικών διαδρομών, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τεχνολογίες αυτού του είδους. Συγχρόνως, η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων στα μονοπάτια που θα εντοπίζονται από τον ίδιο
τον πεζοπόρο. Επίσης μέσω της καταγραφής του ιδιαίτερου τοπικού περιβάλλοντος
του νησιού -με έμφαση στο δίκτυο μονοπατιών- θα διαμορφωθεί μια ειδική διαδι-

κτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης. Τέλος, θα σχεδιαστεί και θα τοποθετηθεί μια ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης σε κεντρικό σημείο των Κυθήρων σχετικά με το δίκτυο
των μονοπατιών. Πρόκειται για μια εγκατάσταση-πάνελ, εξοπλισμένη με τηλεοπτική
οθόνη και πίνακα πληροφοριών με ενσωματωμένες ετικέτες QR code, η οποία θα
παρέχει σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού τις βασικές πληροφορίες σχετικά
με το δίκτυο μονοπατιών και τους τρόπους που αυτό αντιπροσωπεύει το πλούσιο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου. Η ειδική πλατφόρμα θα εγκατασταθεί σε κεντρικό σημείο του νησιού με εύκολη προσβασιμότητα και υψηλή επισκεψιμότητα (π.χ. κρατικός αερολιμένας, λιμάνι κλπ). Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα
είναι διαθέσιμες σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά),
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ομάδες επισκεπτών των νησιού.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και
τον Άνθρωπο αναζητά:
1. Συνεργάτη (Υπεύθυνο Έργου) αφενός για την εκπόνηση της επιστημονικής επιμέλειας και διαμόρφωσης περιεχομένου των μέσων πληροφόρησης και την παρακολούθηση διοίκησης του έργου, αφετέρου για τη δημιουργία επιστημονικού περιεχομένου της εφαρμογής smartphone και της διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης, ο οποίος θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στο έργο και θα συντάξει την απολογιστική έκθεση. Συγκεκριμένα θα αναλάβει τα εξής:
Α. Επιστημονική επιμέλεια και διαμόρφωση περιεχομένου, με έμφαση στο φυσικό
περιβάλλον:






Επισκόπηση υλικού βάσης που περιλαμβάνει επισκόπηση δευτερογενούς
υλικού από δημοσιευμένες μονογραφίες, επιστημονικά άρθρα και κάθε άλλη δημοσίευση επιστημονικού περιεχομένου, καθώς και υλικού από αρχεία
και έγκυρες διαδικτυακές πηγές, με έμφαση σε υλικό που προέρχεται από
ηλεκτρονικά αποθετήρια ακαδημαϊκών, ερευνητικών κλπ φορέων (γκρίζα
βιβλιογραφία).
Συμπλήρωση του υλικού βάσης με πρωτογενές υλικό επιτόπιας καταγραφής,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επισκόπησης του υλικού βάσης για επιλεγμένα θέματα και θέσεις ενδιαφέροντος.
Σύνταξη κειμένων σύνθεσης του υλικού βάσης προς χρήση στην εφαρμογή
smartphone και τη διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, σε συνεργασία με





τους ειδικούς συνεργάτες που θα ορίσει το MedINA για τα συγκεκριμένα
παραδοτέα.
Συνεργασία με επιστήμονα που θα οριστεί από το MedINA με ειδίκευση στο
ανθρωπογενές περιβάλλον για την τελική διαμόρφωση των κειμένων σύνθεσης.
Συνεργασία με μεταφραστή που θα οριστεί από δικαιούχο για τη μετάφραση των κειμένων στις 4 επιλεγμένες γλώσσες.

Β. Παρακολούθηση διοίκησης έργου:







Υποβοήθηση σε θέματα εκπόνησης των επιμέρους εργασιών, διαμόρφωσης
περιεχομένου και επίλυσης προβλημάτων ανάμεσα στους εξωτερικούς συνεργάτες του δικαιούχου, επισκόπηση και παραλαβή των παραδοτέων των
εξωτερικών συνεργατών.
Οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, σε συνεργασία με τη διοίκηση του οργανισμού.
Σύνταξη τελικής απολογιστικής έκθεσης για το σύνολο του έργου.
Διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΣΑΑ εξ ονόματος του οργανισμού, σε συνεργασία με τη διοίκηση του οργανισμού.
Συνεργασία με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα σχετικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.

2. Συνεργάτη για την επιστημονική επιμέλεια και διαμόρφωση περιεχομένου των
μέσων πληροφόρησης, με έμφαση στο ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα θα αναλάβει τα εξής:






Επισκόπηση υλικού βάσης που περιλαμβάνει επισκόπηση δευτερογενούς
υλικού από δημοσιευμένες μονογραφίες, επιστημονικά άρθρα και κάθε άλλη δημοσίευση επιστημονικού περιεχομένου, καθώς και υλικού από αρχεία
και έγκυρες διαδικτυακές πηγές, με έμφαση σε υλικό που προέρχεται από
ηλεκτρονικά αποθετήρια ακαδημαϊκών, ερευνητικών κλπ φορέων (γκρίζα
βιβλιογραφία).
Συμπλήρωση του υλικού βάσης με πρωτογενές υλικό επιτόπιας καταγραφής,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επισκόπησης του υλικού βάσης για επιλεγμένα θέματα και θέσεις ενδιαφέροντος.
Σύνταξη κειμένων σύνθεσης του υλικού βάσης προς χρήση στην ειδική
πλατφόρμα ενημέρωσης, την εφαρμογή smartphone και τη διαδικτυακή



πλατφόρμα ενημέρωσης, σε συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες που
θα ορίσει ο δικαιούχος για τα συγκεκριμένα παραδοτέα.
Συνεργασία με επιστήμονα που θα οριστεί από το MedINA με ειδίκευση στο
φυσικό περιβάλλον για την τελική διαμόρφωση των κειμένων σύνθεσης.

3. Συνεργάτη για την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης, η οποία περιλαμβάνει ως παραδοτέο μία (-1-) διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης που θα
εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες των χρηστών στα μονοπάτια των Κυθήρων και επίσης
την ενημέρωση του γενικού κοινού. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:










Κεντρική σελίδα με έμφαση σε φωτογραφίες και βίντεο, παρουσίαση των
μονοπατιών, φίλτρα επιλογής διαδρομών, γενικό χάρτη όλων των διαδρομών και γενικές πληροφορίες.
Ξεχωριστή σελίδα για κάθε «οικογένεια» μονοπατιών (κύρια διαδρομή, διαδρομή Α, Β κλπ) που θα περιλαμβάνει: Φωτογραφικό υλικό της διαδρομής,
κείμενα περιγραφής σε επιλεγμένες γλώσσες (έως 4 γλώσσες - ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά - τα κείμενα δεν περιλαμβάνονται), χάρτη της «οικογένειας» διαδρομών όπου εμφανίζονται και τα σημεία ενδιαφέροντος, τεχνικά στοιχεία των διαδρομών (μήκος, χρόνος πεζοπορίας, βαθμός δυσκολίας, κυκλική ή όχι κτλ.).
Διακριτές σελίδες (με υπο-μενού και χρήση λέξεων-κλειδιών) για την διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας ιστορικού, εθνογραφικού και οικολογικού χαρακτήρα.
Σελίδα με πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους συνεργαζόμενους φορείς.
Σελίδα σχετική με ξεναγήσεις (για επικοινωνία με ξεναγούς).
Σε τεχνικό επίπεδο, η πλατφόρμα θα έχει: πιστοποιητικό SSL Let’s Encrypt,
CMS Full Installation & Content Development, Search Engine Optimization,
ενώ απαιτούνται εργασίες συντήρησης, ανανέωσης Λογισμικού CMS εφαρμογών και Internet Security.

4. Συνεργάτη για την ανάπτυξη εφαρμογών smartphone, η οποία περιλαμβάνει ως
παραδοτέο μία (-1-) ειδική εφαρμογή smartphone για πεζοπόρους που θα εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες των χρηστών στα μονοπάτια των Κυθήρων και επίσης την ενημέρωση του γενικού κοινού. Η εφαρμογή θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:









Κεντρικό μενού που θα περιλαμβάνει γενικό χάρτη των διαδρομών, κατάλογο των διαδρομών, ανατροφοδότηση από χρήστη για προβλήματα διαδρομών, πληροφορίες για τα Κύθηρα, χρήσιμες πληροφορίες, πληροφορίες για
το πρόγραμμα και τους συνεργαζόμενους φορείς και στοιχεία επικοινωνίας.
Ξεχωριστή σελίδα για κάθε «οικογένεια» μονοπατιών (κύρια διαδρομή, διαδρομή Α, Β κλπ) που θα περιλαμβάνει: Φωτογραφικό υλικό της διαδρομής,
κείμενα περιγραφής σε επιλεγμένες γλώσσες (έως 4 γλώσσες - ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) - τα κείμενα δεν περιλαμβάνονται, χάρτη της «οικογένειας» διαδρομών όπου εμφανίζονται και τα σημεία ενδιαφέροντος, τεχνικά στοιχεία των διαδρομών (μήκος, χρόνος πεζοπορίας, βαθμός δυσκολίας, κυκλική ή όχι κτλ.).
Η εφαρμογή θα «βρίσκει» τον πεζοπόρο όταν αυτός είναι εντός του πεδίου
του χάρτη, και καθώς ο πεζοπόρος προχωράει, όταν περάσει δίπλα από ένα
σημείο ενδιαφέροντος το τηλέφωνό του ηχεί και δονείται ώστε να διαβάσει
στην οθόνη πληροφορίες για το σημείο ενδιαφέροντος.
Η εφαρμογή θα είναι συμβατή με τα λειτουργικά συστήματα Android, το λογισμικό της θα ανανεώνεται και η εφαρμογή θα συντηρείται για ένα έτος
από την ημερομηνία παράδοσης.

5. Συνεργάτη για την κατασκευή ειδικής πλατφόρμας ενημέρωσης, η οποία περιλαμβάνει ως παραδοτέο «μία (-1-) ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης» που εξυπηρετεί
άμεσα την ενημέρωση του γενικού κοινού και θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο –
πύλη εισόδου του νησιού. Η πλατφόρμα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:








Κατασκευή σταντ από ξυλεία τύπου MDF και ξύλινο σκελετό, διαστάσεων
150X200X40εκ., με οπή και βάση για τοποθέτηση monitor στο άνω μέρος της
κύριας όψης και θύρα επίσκεψης στο πίσω μέρος με κλειδαριά ασφαλείας.
Monitor Full HD και ανάλυση 4K, εύρους οθόνης από 50” έως 58”, με λειτουργίες smart TV (πρόβλεψη για προγραμματισμό προβολής επιλεγμένων
ψηφιακών αρχείων) και τηλεχειρισμό, με ενσωματωμένα ηχεία και τηλεχειρισμό, κατασκευής γνωστού οίκου προϊόντων τεχνολογίας, με πιστοποιητικό
ποιότητας (ISO9001 ή άλλο ισοδύναμο), σήμανση CE και εγγύηση λειτουργίας 2 ετών κατ’ ελάχιστο.
Ψηφιακό μέσο αποθήκευσης του υλικού προς προβολή, χωρητικότητας τουλάχιστον 500GB, κατασκευής γνωστού οίκου προϊόντων τεχνολογίας, με
συνδεσιμότητα USB 3.0.
Επικάλυψη 3 όψεων σταντ από ειδικό αυτοκόλλητο χαρτί ψηφιακής εκτύπωσης μεγάλης διάστασης με πλαστικοποίηση ματ.




Σχεδιασμό γραφικών ψηφιακής εκτύπωσης, με κείμενο 150 λέξεων και σήματα QR code.
Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό συνδέσεων για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών
μέσων.

Η πλατφόρμα θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί στο χώρο που θα υποδειχθεί
από το MedINA.

Η επιλογή του/της υποψηφίου θα γίνει βάσει της αξιολόγησης της προσφοράς που
θα αποστείλει με έκδοση σχετικής απόφασης του Διαχειριστή. Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία και γνώση της περιοχής των Κυθήρων θα αξιολογηθούν
θετικά.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Κύριος χρηματοδότης του έργου «ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ» είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20142020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την οικονομική και τεχνική τους
προσφορά στο info@med-ina.org έως την Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020.
-------------------------**Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο έχει προσαρμοστεί με το
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί, διασφαλίζοντας ότι
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή της συλλέγονται
νομίμως, για απολύτως καθορισμένους σκοπούς, κατόπιν συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων.

