ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ANAKOINΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 2/2015
Φλώρινα, 22 Μαΐου 2015
Το Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

To Nόμο 2286/1995
Το Π.Δ. 60/2007
Το Π.Δ. 118/2007
Την με αριθμό 9/17-12-2014, απόφασή του, για την υλοποίηση έργου με τίτλο “ New
Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο «NEW PRESPAS
FESTIVAL», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
5. Τo με αριθμό 301291/ΜΑ4140 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του
Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας 2007-2013» που αφορά την έγκριση χρηματοδότησης έργο με τίτλο τίτλο “
New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο « PRESPAS»,
6. Την με αριθμό 1/ 15-04-2015 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ως
Καλλιτεχνικού Διευθυντή (cultural manager) έργου. Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η
καλλιτεχνική διεύθυνση του έργου με τίτλο “New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake
με ακρωνύμιο «NEW PRESPAS FESTIVAL», στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (παραδοτέο
3.2.1 του έργου PRESPAS).

Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα επιβλέπει καλλιτεχνικά το σύνολο των
καλλιτεχνικών παραγωγών του έργου:
1. Παραγωγή 1,5 περίπου ώρας για τη συμμετοχή του Οργανισμού στις δράσεις του
προγράμματος που θα λάβουν χώρα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας (τέλος Ιουλίου 2015)
2. 3 παραγωγές, 2 – 2,5 ώρες έκαστη (Θεατρική, Μουσική και Χοροθέατρο) που θα
λάβουν χώρα στις Πρέσπες – Ελλάδα (τέλη Αυγούστου 2015.
Το "New Prespas Festival: the Ladies of the Lakes" αποτελεί ένα έργο που στοχεύει κυρίως να
αναδείξει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, καθώς και να ενισχύσει αισθητά
τη σύγχρονη καλλιτεχνική δυναμική του μέσω της καθιέρωσης ενός νέου θεσμού - ορόσημου,
του Διεθνούς Φεστιβάλ Πρεσπών. Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο Πολιτιστικός
Οργανισμός του Πρεσπών Φλώρινας και συμμετέχουν ως εταίροι το Φεστιβάλ Αρχαίου
Δράματος «Στόμπι» (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και η Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Τα βασικά παραδοτέα του έργου PRESPAS περιλαμβάνουν
την ανάπτυξη ενός διεθνούς φεστιβάλ, τη διοργάνωση ενός διεθνούς συμποσίου με θέμα
«Γυναίκες των Πρεσπών – Γυναίκες του Κόσμου», την παραγωγή και παρουσίαση ταινίας
μικρού μήκους, την ανάπτυξη ιστοσελίδας και την έκδοση βιβλίου με θέμα «Οι Κυρίες των
Λιμνών». Το πρόγραμμα ξεκίνησε 1 Απριλίου 2015 και είναι διάρκειας 13 μηνών.
Διάρκεια σύμβασης: έως τη λήξη του έργου PRESPAS, ήτοι 30 Απριλίου 2016. (10
ανθρωπομήνες απασχόλησης)
Προϋπολογισμός: € 8.130,08 χωρίς ΦΠΑ (€ 10.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
H σύμβαση δύναται να παραταθεί με τροποποίηση αυτής, κατόπιν έγκρισης παράτασης του
έργου PRESPAS από τη Διαχειριστική Αρχή και κατόπιν σύμφωνης γνώμης των δύο
αντισυμβαλλομένων. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό αντικείμενο δεν μπορεί να υπερβεί το
ποσό των € 10.000 συμπ. ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην καλλιτεχνική διεύθυνση
φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και γνώση γύρω από την ιστορία και τον
πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής των Πρεσπών.
Η επιλογή θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατά την απόλυτη κρίση
του, κατόπιν γνωμοδότησης τριμελούς επιτροπής, που θα εξετάσει τις αιτήσεις. Οι
ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται
επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.
Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (υπογεγραμμένη και
σκαναρισμένη - επισυνάπτεται υπόδειγμα) μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση org.pol.ekd.prespwn.flo@gmail.com, επισυνάπτοντας σε αυτήν ψηφιακά

βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε έγγραφο που θεωρούν απαραίτητο προς υποστήριξη
της υποψηφιότητάς του. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Για τεχνικούς λόγους, τα επισυναπτόμενα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλοντα σε μορφή pdf
(και ο συνολικός όγκος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά
τα 5 MB, άλλως η αίτηση μπορεί να μην παραληφθεί από τον Οργανισμό.
Για την κατάρτιση της σύμβασης θα απαιτηθεί η προσκόμιση εκ μέρους του επιλαχόντα των
πρωτότυπων δικαιολογητικών ή επικυρωμένων αντιγράφων καθώς και των λοιπών
δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 του ΠΔ 118/2007.
Οι αιτήσεις καλούνται να υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από
οποιονδήποτε υποψήφιο με τακτική προθεσμία ανταπόκρισης του υποψηφίου 5 ημερών.
Πληροφορίες θα παρέχονται στα Γραφεία του Οργανισμού, στο που βρίσκονται στη Φλώρινα
στη οδό Γ. Μόδη αρ. 3, Τ.Κ. 73100 (καθημερινά 8:00 πμ – 11:30 πμ) ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο org.pol.ekd.prespwn.flo@gmail.com.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Μάντση Χρυσούλα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Καλλιτεχνικού Διευθυντή Έργου (Cultural Manager), στo πλαίσιo του έργου με τίτλο “ New
Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο «NEW PRESPAS FESTIVAL»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ανακοίνωση / Πρόσκληση Νο 1/2015).
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/ / 19
ή διαβατηρίου και ημερομηνία έκδοσης
ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ κλπ τίτλος / έτος απόκτησης
σε χρόνια και μήνες
Πλήρης Διεύθυνση, Τηλέφωνα, email

Παρακαλώ όπως εξετάσετε
την αίτησή μου για
σύμβαση μίσθωσης έργου
στo
πλαίσιo
της
Ανακοίνωσης
/
Πρόσκλησης Νο 2/2015
(cultural manager).

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω δηλούμενα στοιχεία είναι ορθά και τα
επισυναπτόμενα αρχεία γνήσια ψηφιακά αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τόπος, Ημερομηνία
Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο Ολογράφως

