Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ

Διαγωνισμός για τον Σχεδιασμό Λογότυπου για το Έργο
«Μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Διαχείριση των Ασθενειών του Ξύλου της
Αμπέλου στην Κύπρο»
Ε/Α: 500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Αριθμός Διαγωνισμού: 3/2020

Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους

Λεμεσός, Ιούλιος / 2021
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1. Περιγραφή Έργου
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ αποτελεί έναν από τους Εταίρους της
εγκεκριμένης Επιχειρησιακής Ομάδας, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, και συγκεκριμένα στο Καθεστώτος 16.1, για την
υλοποίηση του καινοτόμου Έργου Συνεργασίας με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για
τη διαχείριση των ασθενειών του ξύλου της αμπέλου στην Κύπρο».
Το Έργο εμπίπτει στους επιλέξιμους τύπους δραστηριότητας Δ2 «Πιλοτικά έργα ή/και
ανάπτυξη νέων πρακτικών, στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας»
και Δ3 «Πιλοτικά έργα ή/και ανάπτυξη νέων διεργασιών στους τομείς της γεωργίας, των
τροφίμων και της δασοπονίας», για τις Θεματικές Ενότητες: Ε1 «Βελτίωση της οικονομικής
αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων καθώς και της προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα ή Βελτίωση της
οικονομικής αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας καθώς και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με έμφαση στις μεθόδους παραγωγής
προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα» και Ε2 «Βελτίωση της διαχείρισης της
άρδευσης, λίπανσης και των φυτοφαρμάκων (εχθροί και ασθένειες)».
Σκοπός του Έργου είναι να αξιολογηθούν, να χρησιμοποιηθούν και να εξαπλωθούν, νέες
διεργασίες και πρακτικές που θα ενσωματωθούν στις υφιστάμενες καλλιεργητικές πρακτικές
και διεργασίες της εγχώριας αμπελοκαλλιέργειας, ευελπιστώντας στη διαμόρφωση μιας
οργανωτικής αντίληψης που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος
των Ασθενειών Ξύλου της Αμπέλου στην Κύπρο, προς όφελος τόσο των μεμονωμένων
παραγωγών και των ομάδων τους που θα τις υιοθετήσουν, αλλά και προς όφελος της
αμπελοκαλλιέργειας ευρύτερα.
Εταίροι του Έργου Συνεργασίας είναι:
(α) «Συντονιστής» - Εταίρος 1, ο κ. Αβραάμ Παπαμιχαήλ, Γεωπόνος / Οικονομολόγος της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ,
(β) «Ερευνητικός Φορέας» - Εταίρος 2, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και
συγκεκριμένα ο Δρ. Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής και υπεύθυνος του
Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης των Ασθενειών των
Φυτών,
(γ) «Παραγωγός – Γεωργός» - Εταίρος 3, κ. Αντώνης Αντωνίου από το Καπηλειό,
(δ) «Παραγωγός – Γεωργός» - Εταίρος 4, κ. Νίκος Καλλής από τη Ζωοπηγή και
(ε) «Ομάδας Τοπικής Δράσης» - Εταίρος 5, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού
ΛΤΔ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ράκη Πιερίδη.

2. Πρόσκληση Συμμετοχής
Η έναρξη της υλοποίησης του Έργου ενεργοποιεί την ανάγκη σχεδιασμού σχετικού
λογότυπου για το Έργο. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ προκηρύσσει τη
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Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021, ανοικτό διαγωνισμό για τη δημιουργία λογότυπου που θα
αναδεικνύει την ταυτότητα του Έργου Συνεργασίας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής
Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν: Γραφίστες,
Διαφημιστικά Γραφεία, Φοιτητές Γραφικών Τεχνών / Επιστημών κ.α.

4. Οροί διαγωνισμού και Παραδοτέα
4.1 Σχεδιαστικές προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά:
4.1.1 Θα πρέπει να υπάρχουν δύο λογότυπα, ένα στην Ελληνική (EL) και ένα στην
Αγγλική (ENG) γλώσσα, όπου θα αναγράφεται το λεκτικό:
(EL): Διαχείριση Ασθενειών του Ξύλου της Αμπέλου και
(ENG): Management of Grapevine Trunk Diseases
4.1.2 Το λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί σε πάσης φύσεως δραστηριότητες των Εταίρων
του Έργου Συνεργασίας (προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκδηλώσεις
κ.λπ.) και σε ποικίλες εφαρμογές (ενημερωτικά έντυπα, υλικό προβολής,
πινακίδες, ιστοσελίδα κ.λπ.) και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής
του σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή χωρίς να αλλοιώνεται ο τελικός
σχεδιασμός του.
4.1.3 Ως βασικά στοιχεία του λογότυπου μπορούν να επιλεγούν συνδυαστικά ή
μεμονωμένα στοιχεία των ακόλουθων επιλογών:
- Τσαμπί σταφυλιού
- Φυτό αμπέλου
- Γράφημα / Περίγραμμα της Κύπρου
4.1.4 Τα κύρια χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις
γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών:
- Μαύρο (το μωβ) και
- Ξυνιστέρι (το πράσινο/κίτρινο).
Και πράσινο για το φυτό αμπέλου.
4.2 Παραδοτέα Δημιουργού
4.2.1 Η/Ο δημιουργός που θα λάβει το Α’ Βραβείο θα κληθεί, εντός 15 ημερών από την
ημέρα ενημέρωσης του για αυτό, που εκτιμάται αρχές Σεπτεμβρίου 2021, να
παραδώσει το λογότυπο (συνολικά 4) ως ακολούθως:
Το λογότυπο σε έγχρωμο φόντο σε υψηλή ανάλυση – τουλάχιστον 300 dpi
(ελληνικά και αγγλικά, ξεχωριστά)
Να παραδοθεί ψηφιακά, σε raster (png), joint photographic experts group
(jpeg) και pdf μορφή.
Το λογότυπο σε ασπρόμαυρο φόντο σε υψηλή ανάλυση – τουλάχιστον 300
dpi (ελληνικά και αγγλικά, ξεχωριστά)
Να παραδοθεί ψηφιακά, σε raster (png), joint photographic experts group
(jpeg) και pdf μορφή.
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5. Πνευματικά δικαιώματα
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ θα έχει την ιδιοκτησία του λογότυπου που
θα βραβευτεί και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί.
Εντούτοις ο σχεδιαστής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει και να προβάλλει τα Παραδοτέα
για λόγους προβολής και αναγνώρισης, στο προσωπικό του πορτοφόλιο, στην ιστοσελίδα
του, σε γκαλερί, σε περιοδικά/βιβλία σχεδιασμού αλλά και σε άλλους τρόπους έκθεσης με
σκοπό την αναγνώριση της δημιουργικής αριστείας και της επαγγελματικής εξέλιξης του.

6. Υποβολή Προτάσεων (περιγραφή διαδικασίας)
Η πρόταση θα περιλαμβάνει:
-

Τα στοιχεία του δημιουργού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
επικοινωνίας, e-mail).
Σύντομη παρουσίαση του Λογότυπου που με σαφήνεια να αναλύεται η γενική
ιδέα και οι συμβολισμοί που εμπεριέχονται, δηλ. το σκεπτικό της δημιουργίας.
Έγχρωμη και μαυρόασπρη απεικόνιση του Λογότυπου σε pdf αρχείο και σε
υψηλή ανάλυση.
Δήλωση για την πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος Διαγωνισμού από τον
συμμετέχοντα.
Δήλωση ότι το αποσταλμένο σχέδιο είναι πρωτότυπο και δεν καταπατούνται
πνευματικά δικαιώματα (copyright) τρίτων.
Ο κάθε υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να υποβάλει μέχρι και τρεις (3)
προτάσεις.

Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail: mpapamichael@anelem.com.cy
Προτάσεις που θα υποβληθούν με διαφορετικό τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν
υπόψη.

7. Προθεσμία Υποβολής
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις
τους μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουλίου, 2021 και ώρα 12:00.

8. Κριτική Επιτροπή
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους του
Διαγωνισμού, θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, την οποία θα αποτελούν οι
Εταίροι του Έργου.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ, μετά τη λήψη της τελικής απόφασης της
Κριτικής Επιτροπής.
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9. Κριτήρια αξιολόγησης:






Διαχρονικότητα (20%)
Σχεδιαστική Αρτιότητα (20%)
Πρωτοτυπία – Εφευρετικότητα (20%)
Σχετικότητα με το Έργο (20%)
Λειτουργικότητα (20%)

10. Βραβεία
Στις δυο καλύτερες προτάσεις οι οποίες θα συγκεντρώσουν τη υψηλότερη βαθμολογία θα
δοθούν τα ακόλουθα βραβεία:
(α) Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 400
(β) Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 100
Τα βραβεία θα επιδοθούν από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ, με
έκδοση τιμολογίου από τους νικητές του Διαγωνισμού προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία
Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ με το ποσό του Βραβείου, πλέον ΦΠΑ. Τα βραβεία θα αποδοθούν
μετά την παράδοση των παραδοτέων του Διαγωνισμού.
Εάν η Κριτική Επιτροπή δεν ικανοποιηθεί από καμιά πρόταση, δεν θα είναι υποχρεωμένη να
υιοθετήσει οποιοδήποτε λογότυπο.
Στην περίπτωση που θα αποφασιστεί να υιοθετηθεί συγκεκριμένο λογότυπο, τότε η
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ μπορεί να ζητήσει από τον/την νικητή/τρια να
προβεί σε μικρές τροποποιήσεις στην πρότασή του (στα γράμματα ή στα χρώματα ή να
προσθέσει κάποιο στοιχείο κ.λπ.). Είναι αυτονόητο ότι οι αλλαγές αυτές θα είναι μικρές ώστε
να μην διαφοροποιούν την ιδέα της πρότασης.

11. Προθεσμία Υποβολής Σχολίων / Ερωτήσεων / Εισηγήσεων
Τελική ημερομηνία αποστολής ερωτήσεων είναι η 26η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:00 στο e-mail: mpapamichael@anelem.com.cy
Οι απαντήσεις θα αποσταλούν σε όλους όσους θα λάβουν τα έγγραφα διαγωνισμού.

12. Στοιχεία επικοινωνίας
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται
στον αρμόδιο Λειτουργό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ κ. Μάκη
Παπαμιχαήλ, στο τηλ.: 25-760111 ή στο e-mail: mpapamichael@anelem.com.cy
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