ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου -

Δεκεμβρίου 2021, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»),
προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και
αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των
δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.
Στο θεματικό τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική» διοργανώνεται επιμορφωτικό
πρόγραμμα με τίτλο:

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»

Ομάδα – Στόχος: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη :
1.Εθνικών κεντρικών αρχών αγορών ή της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης καθώς και
της τοπικής αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα σε θέματα προγραμματισμού και σχεδιασμού πολιτικών
δημόσιων

συμβάσεων,

κατάρτισης

τεχνικών

προδιαγραφών,

υλοποίησης

διαγωνιστικών

διαδικασιών καθώς και αναζήτησης χρηματοδοτικών εργαλείων από κοινοτικούς οι εθνικούς
πόρους.
2.Υπηρεσιών προμηθειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ) καθώς και ερευνητικό
προσωπικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Ινστιτούτων που ασχολούνται με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών αιχμής και ψηφιακής τεχνολογίας .
3. Υπηρεσιών με αρμοδιότητα σχεδιασμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων φορέων, που
δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών, ταχυδρομικών υπηρεσιών.
4. Διαχειριστικών Αρχών, Επιτελικών Δομών των Υπουργείων, Συντονιστικών Προγραμμάτων

ΕΣΠΑ, Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου, Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, Περιφερειακών
Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, καθώς και όλων των υπηρεσιών των οποίων οι
αρμοδιότητες άπτονται του σχεδιασμού και διαχείρισης των ανταγωνιστικών προγραμμάτων της
Ε.Ε.
Οι εκπαιδευόμενοι που θα επιλεγούν κρίνεται σκόπιμο να στελεχώνουν οργανικές μονάδες Εθνικών
κεντρικών αρχών αγορών ή αναθετουσών αρχών/φορέων, που έχουν ως αρμοδιότητά τους την
στρατηγική, τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
και γενικών υπηρεσιών ή πρόκειται να αναλάβουν αντίστοιχα καθήκοντα (π.χ. ως μέλη Επιτροπών
Αξιολόγησης Προσφορών, Παραλαβής κλπ), καθώς και οργανικές μονάδες υπηρεσιών που
ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε ή /και από άλλες πηγές, καθώς και με διαδικασίες
στρατηγικής, προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας.
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Προμηθειών επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης, καθώς και
στελέχη των εν λόγω μονάδων, αρμόδια για την στρατηγική τον προγραμματισμό, τις διαδικασίες
σύναψης, καθώς και την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και για τον
σχεδιασμό, την παρακολούθηση και διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε ή /και
από άλλες πηγές
Προτείνεται να παρακολουθήσουν το παρόν επιμορφωτικό Πρόγραμμα στελέχη, που διαθέτουν
βασικές γνώσεις ή/και εμπειρία ως προς τις δημόσιες συμβάσεις
(π.χ ενδεικτικά

έχουν ήδη παρακολουθήσει και πιστοποιηθεί στα ακόλουθα επιμορφωτικά

Προγράμματα:
1.

Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (ή/ και

2.

Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών και παροχής τεχνικών και

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.)
Σκοπός: Δεδομένου ότι

οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο άσκησης

αναπτυξιακών πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σκοπός του επιμορφωτικού

προγράμματος είναι η παροχή προς τους συμμετέχοντες σφαιρικής ενημέρωσης ως προς

τις

δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας, την έννοια τους, τα είδη τους, καθώς και τα εργαλεία και τις
τεχνικές προγραμματισμού, σύναψης, εκτέλεσης και χρηματοδότησής τους.
Στόχος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις βασικές ρυθμίσεις, καθώς και με τις
δυνατότητες που παρέχονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή του κατάλληλου
είδους σύμβασης καινοτομίας και για την ανάθεση και την υλοποίηση της με τον
αποτελεσματικότερο τρόπο.
Μέσω της συμμετοχής των επιμορφωνόμενων σε πρακτικό εργαστήριο, θα αναπτυχθούν οι βασικές
ικανότητες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό τον, εκ μέρους τους, αποτελεσματικό σχεδιασμό,
προγραμματισμό, σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας, καθώς και στην
ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων, τα οποία μπορούν να ανακύψουν κατά τις σχετικές
διαδικασίες.

Χρονική Διάρκεια: 21 ώρες
Θεματικές Ενότητες:
1. Έναρξη – Γενική Παρουσίαση του «Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
2. Εισαγωγή –H Στρατηγική χρήση των

Δημόσιων Συμβάσεων και η σημασία τους σε

περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
3. Οι βασικές αρχές και το νομοθετικό πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων Καινοτομίας
4. Η ανίχνευση και αξιολόγηση της δημόσιας ανάγκης
5. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις Δημόσιες Συμβάσεις
7. Σχεδιασμός, Προπαρασκευαστικές Ενέργειες και Σύναψη των Δημόσιων Συμβάσεων
Καινοτομίας
8. Η υλοποίηση και παρακολούθηση των Δημόσιων Συμβάσεων Καινοτομίας
9. Οι από κοινού διαδικασίες για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων για την επίτευξη στόχων
καινοτομίας

10. Χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Καινοτομίας
11. Κέντρο Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας
12. Καλές Πρακτικές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
13. Εργαστήριο
14. Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Επιμορφωνόμενων
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

