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ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό 
στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας. 
Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που 
συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά 
και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που 
αυτή δημιούργησε. 

 H ΓΓΕΤ συνέβαλε δυναμικά στην  κατάρτιση του 
συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας 
σε ότι αφορά στον τομέα της Έρευνας της Τεχνολογίας 
και της Καινοτομίας (Ε&Τ&Κ), έχει  δε την  ευθύνη για 
την υλοποίηση του Θεματικού  Στόχου  1 του ΕΣΠΑ 
«Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας».  



ΘΣ1: Ενίσχυσης της Έρευνας, της 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας –ΕΤΠΑ/939.196.332 € 
ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε 
ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς 
τους /785.171.770,56 .€/ 
ΘΣ 3:Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένου του 
γεωργικού τομέα  και του τομέα της 
αλιείας-υδατοκαλλιέργειας 

1.328.415.918,72/  
ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς  
ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή και της 
πρόληψης των κινδύνων  

ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων 
ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και άρση των εμποδίων σε 
βασικές υποδομές δικτύων  
ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας των εργαζομένων 
 ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και της καταπολέμησης της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης  
ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και στη δια βίου μάθηση 
ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας 
των δημόσιων υπηρεσιών και των 
φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης 

Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014—2020-



 Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ, μέσω της 
οποίας θα υλοποιηθεί η αναπτυξιακή 
στρατηγική της χώρας,  προβλέπει  την 
υλοποίηση 7 τομεακών και 13 περιφερειακών 
προγραμμάτων . Η Κοινοτική συμμετοχή 
ανέρχεται στα : 19,7δις € ενώ η συνολική 
δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 24,6 δις €. 
 
 



ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

3.646.378.290,48/4,55 δις € Δ.Δ  
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ- μετά αγροτικό - 
απορροφά το 25% των πόρων 

2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

4.333.917.413,04 

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
 

1.933.409.508,56 

4 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 377.228.417,18 

5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.223.960.793,00/5,2 δις € Δ.Δ 

6 ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 333.000.000,00 

7 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα 

6,75 δις € 



Το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΕΠΑΝΕΚ» 
αποτελεί  το  Βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για 
δραστηριότητες ΕΤΑΚ την περίοδο 2014-2020 





Εκπλήρωση εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 

Αιρεσιμότητα 11. 
«Στρατηγική 

έξυπνης 
εξειδίκευσης – 

RIS3» 

Αιρεσιμότητα 1.2 
«Πολυετές Σχέδιο 
Χρηματοδότησης 
Εθνικού Οδικού 

Χάρτη 
Ερευνητικών 
Υποδομών». 

Ενεργοποίηση του 
προϋπολογισμού 
ΕΤΑΚ του ΕΠΑΝΕΚ 



Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ανέλαβε τη  διαμόρφωση της Στρατηγικής  Έρευνας και 
Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση  (RIS3)  που 
αποτελούσε εκ των προτέρων προϋπόθεση 
(αιρεσιμότητα /ex ante conditionality)  
Μέσω της συγκεκριμένης Στρατηγικής επιδιώκεται ο 
εντοπισμός και η  υποστήριξη εκείνων των ερευνητικών, 
καινοτομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, στις 
οποίες η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει νέα ή και να 
αναβαθμίσει υπάρχοντα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

• Η Εθνική RIS3 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 82193/ΕΥΣΣΑ 
1810/4-8-2015 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας & Τουρισμού και του αν. Υπ. Έρευνας. 

 





Μεθοδολογικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την 
επιτυχημένη εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης αποτελεί η Επιχειρηματική Ανακάλυψη.  
 
Δεν πρόκειται για απλή καινοτομία αλλά για   μια 
προσπάθεια προσδιορισμού  του τι θα μπορούσε να κάνει 
ένας τομέας/ κλάδος της οικονομίας με τη συμβολή της 
Έρευνας και της Καινοτομίας, προκειμένου να βελτιώσει 
την κατάστασή του. 
 
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη των τεχνολογικών 
προτεραιοτήτων έχουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί 
φορείς γενικότερα. 



Η επιχειρηματική  ανακάλυψη είναι μια 
συμμετοχική, δυναμική διαδικασία 
διαβούλευσης όλων των  παραγόντων  που 
συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας και  
αποσκοπεί στον εντοπισμό των επιχειρηματικών  
ευκαιριών και στη μετατροπή τους σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της  
αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
έρευνα και η καινοτομία 



Για την εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, 
σε εθνικό επίπεδο, η  ΓΓΕΤ προχώρησε στη σύσταση και 
λειτουργία των ακόλουθων 8 Πλατφορμών Καινοτομίας   στους 
αντίστοιχους  τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής  
της χώρας.  
1. Αγρο-διατροφή  
2. Βιοεπιστήμες, Υγεία - Φάρμακα,  
3. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  
4. Ενέργεια  
5. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη  
6. Μεταφορές  
7. Υλικά – κατασκευές  
8. Πολιτισμός – Τουρισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες  
Οι Πλατφόρμες καινοτομίας  αποτελούν τους βασικούς πυρήνες 
της διαβούλευσης   συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τις 
επιχειρήσεις του κλάδου ή του τομέα, τα ερευνητικά κέντρα, τα 
Πανεπιστήμια, τους τεχνολογικούς φορείς, χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς, συναρμόδια  Υπουργεία και Περιφέρειες. 



Η πρώτη άσκηση Επιχειρηματικής Ανακάλυψης  
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2013-2015 και με βάση  τα 
αποτελέσματα  των διαβουλεύσεων διαμορφώθηκαν οι 
προτεραιότητες της Στρατηγικής της Έξυπνης Eξειδίκευσης.  
 
Η  Επιχειρηματική Ανακάλυψη  όμως είναι μια δυναμική, 
εξελικτική  διαδικασία  η οποία  θα εφαρμοστεί σε όλη τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και 
συνδέεται αμφίδρομα με το συνολικό μηχανισμό 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης.  
 
Για το λόγο αυτό χρειάσθηκε να θεσπιστεί  ένας μηχανισμός 
εφαρμογής της σε σταθερή βάση, με καλύτερη οργάνωση, 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και ευρύτερη  
κινητοποίηση. 
 



Για το σκοπό αυτό, κατά τη δεύτερη περίοδο Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης που ξεκίνησε στα τέλη του 2015, για κάθε 
Πλατφόρμα Καινοτομίας ορίσθηκε ολιγομελής Συμβουλευτική 
Ομάδα η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες με σημαντική 
δραστηριότητα στον τομέα, προερχόμενους τόσο από τον 
παραγωγικό όσο και από τον ερευνητικό χώρο.  
Για κάθε Πλατφόρμα  ορίσθηκε επίσης  Επιστημονικός 
Υπεύθυνος/Συντονιστής, στέλεχος της ΓΓΕΤ, ή από τα 
εποπτευόμενα ερευνητικά κέντρα, η εξωτερικός συνεργάτης. 
  Οι Ομάδες,  θα αποτελέσουν  μια δυναμική οντότητα 
αλληλεπίδρασης, διαβούλευσης και συνεργασίας  με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα  και τον  παραγωγικό  τομέα και θα 
πλαισιωθούν, ανάλογα με της ανάγκες της συζήτησης από  
εμπειρογνώμονες - εισηγητές διαφόρων κλάδων του χώρου.  

Άμεσος σκοπός   είναι : η προετοιμασία κειμένου εργασίας με 

προτάσεις για τη διαμόρφωση της επικείμενης προκήρυξης 



 Η πλατφόρμα διαβούλευσης στον Τομέα Πολιτισμού-Τουρισμού-ΔΒ  
εστιάστηκε  κατά το προηγούμενο διάστημα κυρίως στον Τουρισμό, 
δίνοντας σημαντικά αποτελέσματα που αναδεικνύουν την 
αλληλεπίδραση  Τουρισμού–Πολιτισμού (προτεραιότητες RIS3).  
 
Στόχος είναι επομένως στη σημερινή φάση η περαιτέρω εξειδίκευση 
των  προτεραιοτήτων  του τομέα  που αποτυπώνονται στην  Εθνική 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης  με επέκταση παράλληλα  της 
διαδικασίας  στο χώρο των Δημιουργικών Βιομηχανιών. 
 
Λόγω πολυπλοκότητας  και ευρύτητας του τομέα   προτείνεται  η 
διαμόρφωση  αρχικά 3 Ομάδων Εργασίας σε χώρους  που:  
  
  χαρακτηρίζονται  από  τη δυνατότητα    ανάπτυξης  Ε&Τ 

δραστηριοτήτων 
 έχουν  δυνατότητες  αξιοποίησης ερευνητικών  αποτελεσμάτων   
 και  αποτελούν  πρόκληση  για συνέργειες  με το οικοσύστημα  

Πολιτισμού –Τουρισμού.  



1. Tεχνολογικές εφαρμογές  

/digital, perceptual wearable 

technologies, new 

networking 

Tools and 3D environments, 

3D/4D printing, gaming, 

Augmented reality apps, 

digitizing 
  

2.Οπτικοακουστικά 

μέσα-πολυμέσα –

κινηματογράφος 

(εικόνα, ήχος, 

μουσική,2D,3D 

animation, content 

management, 

φωτισμός, Διαφήμιση, 

παραγωγή 

  

3. Σχέδιο –παραγωγή 

καινοτόμων 

πολιτιστικών 

προιόντων– εσωτερική 

διακόσμηση/αρχιτεκτονι

κό (interior  design), 

ψηφιακό (web-digital 

design), γραφιστικό, 

βιομηχανικό, μόδας,  

κόσμηματος(Biomimetics  

/ full  body immersion..)  

Εικαστικές τέχνες 

Παραστατικές 

τέχνες 

Πολιτιστική κληρονομιά μουσεία, 

αρχαιολογικοί χώροι (ανάδειξη, 

συντήρηση, διαγνωστικές 

μέθοδοι, προστασία) 

Τουρισμός:  Αθλητικός, 

εναλλακτικός, επιστημονικός, 

περιβαλλοντικός /προστασία, 

ανάδειξη-βιότοποι, γεωπάρκα κλπ), 

θρησκευτικός, 

Έργα τέχνης 

(χειροτεχνία, 

μικροτεχνία 

πρωτότυπων 

έργων) 

Αρχεία, 

βιβλιοθήκες 

εκδόσεις 



Κείμενο 
προτάσεων 

Ανάπτυξη καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας , 
παραγωγή προϊόντων 

υψηλής 
προστιθέμενης αξίας,  

δημιουργία 
εξαγωγικής 
προοπτικής 

 

*Εντοπισμός  σημαντικών 
δραστηριοτήτων για την κάλυψη 
αναγκών & κενών της αγοράς 

*Ανάδειξη των κρίσιμων ερευνητικών 
πεδίων/τεχνολογιών 
*των   κατάλληλων εργαλείων για την 
υλοποίηση των δράσεων 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Συγκέντρωση 
στοιχείων για κρίσιμη 

μάζα επιχειρήσεων 
/Ε.Δ, εξαγωγικές  
προοπτικές,  κλπ. 

Με σκοπό την 
ανάδειξη / 
ανάπτυξη 

επιλεγμένων 
τομέων  της 

Πολιτιστικής &  
Τουριστικής 
Βιομηχανίας 

ΣΤΟΧΟΣ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    



Κριτήρια Επιλογής Προτεραιοτήτων 

Ανάδειξη μέσω της επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης 

Ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων 

Ύπαρξη αξιόλογου ερευνητικού 
δυναμικού 

Σημαντικές οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις 

Εξαγωγική Δραστηριότητα 

Τεχνολογική Αναβάθμιση του 
τομέα/κλάδου 



Παραγωγή τεχνολογιών - 
τεχνογνωσίας 

Παραγωγή προϊόντων - υπηρεσιών 

Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

Εξ
ει

δ
ίκ

ευ
σ

η
 α

λυ
σ

ίδ
ω

ν 
α

ξί
α

ς 



Ενιαία 
Συμβου-
λευτική 
Ομάδα  

Οριστικοποίηση  του 
προϋπολογισμού των 

δράσεων και  
διαμόρφωση των 

χρονοδιαγραμμάτων 
των επιμέρους 
διαδικασιών  

Οριστικοποίηση των 
μέσων υλοποίησης-

εφαρμογής των 
δράσεων.  

  Οριστικοποίηση  
του κειμένου των 

προκηρύξεων, 

παρουσίαση στην 
Πλατφόρμα 

Σύνθεση-
Προτεραιοποίηση 

των δράσεων,  
που προτάθηκαν 

από τις Ο.Ε. 

Η ΕΣΟ -Θα  λειτουργεί 
διορθωτικά σε 

περιπτώσεις αστοχιών, 
θα επαναπροσδιορίζει 
τον αρχικό σχεδιασμό  

προτείνοντας νέες  
δράσεις και   

διασφαλίζοντας  την 
αντιπροσωπευτικότητα 

του,   θα 
ανατροφοδοτεί την 

Εθνική και τις 
περιφερειακές RIS3.  

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΕΣΟ  



Ενεργοποίηση Πόρων ΕΠΑΝΕΚ  
ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 
Εξειδίκευση δράσεων ΕΠΑΝΕΚ συνολικής 
δημόσιας δαπάνης  280 εκ. €  

Ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην 
παραγωγική διαδικασία 

280 
εκ. 
€ 

Συνεργασίες Επιχειρήσεων με  Ερευνητικούς 
Φορείς 

 
Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας, 
προώθηση της καινοτομίας  και δικτύωσης 
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Προσέλκυση στην έρευνα 
πρωτοεμφανιζόμενων επιχειρήσεων  
 



Ενδεικτική Κατανομή προϋπολογισμού στους 
τομείς της RIS3 

21% 

19% 

17% 

11% 
10% 

10% 

10% 

2% 

Κατανομή προυπολογισμού/τομέα  

ΤΠΕ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΥΓΕΙΑ 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΠΔΒ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

28εκ €.  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)*** 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 177.020.000 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 34.450.000 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 
Αττική 51.800.000 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 
Στερεά Ελλάδα 7.520.000 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 
Νότιο Αιγαίο 9.210.000 
ΣΥΝΟΛΟ 280.000.000 



Βραχυ-μεσο πρόθεσμοι στόχοι 

• Η Προετοιμασία της νέας δράσης  των 
κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το νέο 
πρότυπο σχεδιασμού 

• Διετές Σχέδιο Δράσης (Work Programme) για 
κάθε τομέα (παρεμβάσεις, χρονοδιάγραμμα, 
μέσα εφαρμογής, προϋπολογισμός). 

• Παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδίου 
Δράσης 

• Ενδεχόμενη επικαιροποίηση Στρατηγικής του 
τομέα 



Εμβληματική Πρωτοβουλία  
 

Υπόδειγμα για την ολιστική προσέγγιση  του τομέα  ΠΔβ&Τ  αποτελεί 
εμβληματική πρωτοβουλία  η οποία σχεδιάζεται αυτό το διάστημα   με 
κοινό συντονισμό των Αναπλ. Υπ. Έρευνας & Καινοτομίας και Αναπλ. 
Υπ. Πολιτισμού. 
Σκοπός της  είναι: 
• Η  ανάπτυξη πρωτοτύπων ερευνητικών διατάξεων / πειραματικών 

τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών ή διαδικασιών  
στους πυλώνες παρέμβασης ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ  για την πιλοτική ανάπτυξη και 
λειτουργία επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους πολιτισμού 
(ανοικτές ανασκαφές ή εργαστήρια συντήρησης ανοικτής θέασης)  
 

• Η ενθάρρυνση και ενίσχυση καινοτόμων και νεοφυών 
επιχειρήσεων στον τομέα ‘Πολιτισμού – Τουρισμού – ΠΔΒ’ που θα 
στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, με επικέντρωση στους 
προαναφερθέντες πυλώνες παρέμβασης.  



Πρόκειται για  δύο διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες 
δράσεις 
Δράση Α: - αφορά Συνεργατικά σχήματα στα οποία θα 
συμμετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας πολιτισμού (Υπηρεσία ή 
εποπτευόμενος φορείς του ΥΠ.Π.Ο.Α), ένα Ερευνητικό Κέντρο 
ή/και Ακαδημαϊκός φορέας καθώς και μία εγχώρια επιχείρηση 
  
Δράση Β: αφορά υπάρχουσες επιχειρήσεις που 
επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενό τους στους τομείς 
Πολιτισμού – Τουρισμού – ΠΔΒ    
ή την δημιουργία  νέων  επιχειρήσεων  με καινοτόμο 
προσανατολισμό στους παραπάνω πυλώνες παρέμβασης  
 
Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης  προκήρυξης 
προβλέπεται να ανέλθει σε 13 εκ. €.  



Προτεραιότητες στρατηγικής  ΕΤΑΚ για τον 
Πολιτισμό - τον Τουρισμό - τις Πολιτιστικές 

& Δημιουργικές Βιομηχανίες 



1.Ενίσχυση της καινοτομίας για την διαμόρφωση νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών για τον επισκέπτη 
αρχαιολογικών χώρων / μουσείων / συλλογών και άλλων 
πόλων και εκδηλώσεων πολιτιστικής δραστηριότητας  

Aξιοποίηση Ε+Τ 
αποτελεσμάτων για 

ανάπτυξη  νέων 
προϊόντων/ τεχνολογιών, 

για την εξυπηρετηση 
επισκεπτών-, 

προσβασιμότητα, 
ανάδειξη ΠΚ κλπ./ μέσω 

πχ.precommercial 
procurement 

   

Ανάπτυξη και αναβάθμιση 
εφαρμογών: εικονικά 
μουσεία, παρουσίαση 
εκθεμάτων, μουσειακή 

περιήγηση, ξεναγήσεις,  
μέσω πχ.  τεχνολογιών 

gaming /story telling  



 

 

2.Αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών καινοτομίας με 

εφαρμογή εργαλείων και μεθοδολογιών για το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών 

περιεχομένου & εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών 

για χώρους πολιτισμού, με στόχο τη μείωση του κόστους 

ανάπτυξης και την ανάδειξη μεθόδων 

επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου σε πολλαπλές 

δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας των τομέων 

Πολιτισμού, Τουρισμού, Πολιτιστικών & Δημιουργικών 

Βιομηχανιών, με έμφαση στην εκπαίδευση 

 



 

3.Προώθηση και ενίσχυση  

της ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

στους τομείς του Πολιτισμού, του 

Τουρισμού και των ΠΔΒ  

 

 

Ενίσχυση start ups για την αξιοποίηση του 
ψηφιακού πολιτιστικού απoθέματος για την   

ανάπτυξη νέων τουριστικών 
προϊόντων/υπηρεσιών πολιτιστικής -

τουριστικής εμπειρίας  π.χ. εφαρμογές  
τεχνολογιών παιγνίων,  ψηφιακοί ξεναγοί με 
ενσωμάτωση γεωγραφικής πληροφορίας / 
location-based τεχνικές), για ΑΜΕΑ, κλπ. 

Υλοποίηση ‘δυναμικού χάρτη 
ψηφιακού πολιτιστικού 

αποθέματος’ με διασύνδεση 
ηλεκτρονικών αποθετηρίων 

πολιτιστικού 
περιεχομένου/πρότυπο 

Europeana 

Ενθάρρυνση ΜΜΕ για ανάπτυξη 
χρηστο-κεντρικού (user-centric) 
περιβάλλοντος και εφαρμογών 

που αξιοποιούν ψηφιακά το  
πολιτιστικό απόθεμα, ενισχύουν 

την ψηφιακή και ιστορική 
τεκμηρίωση και παράγουν νέο, 

ψηφιακό και 
επαναχρησιμοποιήσιμο 

περιεχόμενο 

Ενθάρρυνση ΜΜΕ για 
ανάπτυξη 

Προσωποποιημένων  
υπηρεσιών -τουριστικό 

marketing- μέσω κινητών 
εφαρμογών (π.χ. για την 

εξυπηρέτηση πολιτιστικών 
διαδρομών, οικοτουρισμού, 
ιστιοπλοϊκής περιήγησης 

κλπ.) 

Ενίσχυση θερμοκοιτίδων  ΜΜΕ για 
ανάπτυξη προϊόντων  / εφαρμογών  
που  αξιοποιούν υποδομές ψηφιακού 
πολιτιστικού περιεχομένου ανοικτής 
πρόσβασης και συνδέονται με τις 
αλυσίδες αξίας πολιτισμού & 
τουρισμού 



4.Ενίσχυση συμπράξεων στο «τρίγωνο της γνώσης», για 
την ανάδειξη της αριστείας σε τομείς εξειδίκευσης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, 
την παραγωγή νέας γνώσης και το άνοιγμά της στη 
δημιουργική οικονομία. 

Πιλοτικές δράσεις με στόχο την 
ανάδειξη της χώρας σε κόμβο 

για προγράμματα διάχυσης της 
επιστημονικής γνώσης στα 

πεδία των κλασικών σπουδών, 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του σύγχρονου πολιτισμού 

Δικτύωση φορέων για τη 
λειτουργία και ενίσχυση της 
πρόσβασης σε ερευνητικές 

υποδομές και υποδομές 
καινοτομίας (competence 

centers) που συνδέονται με τον 
πολιτισμό και τον τουρισμό 

Εστιασμένη έρευνα, καθώς και 
προγραμμάτων Research 

Fellowships (post-docs), (π.χ. 
σε θέματα ιστορικής 

τεκμηρίωσης) και μέσω της 
ανάδειξης της 

συμβολής/αντίκτυπου 
ανάπτυξης  κομβικών 

τεχνολογιών στους τομείς 
αγροδιατροφής, 

περιβάλλοντος, υλικών και 
ΤΠΕ στη βελτίωση της 

πολιτιστικής & τουριστικής 
εμπειρίας. 



5.Επιδεικτικές συμπράξεις για 
την παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών καινοτομίας – μέσω 

ενίσχυσης της ικανότητας φορέων 
Ε&Κ και του σχηματισμού «δικτύων 
γνώσης» – που θα υποστηρίξουν την 
ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα 
& θα ενισχύσουν εξωστρεφείς ΜΜΕ 

Συνεργασίες / 
συμπράξεις σε θέματα 
ασφάλειας (security)  

τουρισμού και 
ενίσχυσης 

διαλειτουργικότητας 
συστημάτων 
διαχείρισης 

προορισμού με εθνικό 
σύστημα διαχείρισης 
κρίσεων (φυσικές / 

τεχνολογικές 
καταστροφές, απειλές, 

ατυχήματα / βλάβες 
κρίσιμων υποδομών 

κλπ.). 

Δημιουργία «δικτύων 
γνώσης» Ε&Τ φορέων 

+ΥΠΟΠΑΙΘ  για την 
ολοκληρωμένη 

διαχείριση θεμάτων 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

 Ανάπτυξη/ 
προστασία 
τουριστικών 

προορισμών με 
ιδιαίτερο πολιτιστικό 
πλούτο (π.χ. Spatial 

planning research, 
πλατφόρμες 

παρακολούθησης/αντίκτ
υπου   κλιματικής 

αλλαγής, υποστήριξης 
της θαλάσσιας 

οικονομίας, κ.α.)  
εργαλεία  σχεδιασμού  

τουριστικής ανάπτυξης / 
δόμησης με βάση 

γεωχωρικά δεδομένα. 

 Ανάπτυξη & 
διεύρυνση clusters 
του Τομέα ΠΤΔΒ με 
στόχο την ανάδειξη 

και εξωστρέφεια 
εταιρειών που 
αναπτύσσουν 

προϊόντα & 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας 

Συμπράξεις Ε&Τ 
φορέων και ΑΕΙ  για 

τη ενίσχυση της 
καινοτομίας σε δομές 
παρακολούθησης και 

λειτουργίας 
εξειδικευμένων 

Φορέων Διαχείρισης 
Προορισμού 
(Destination 
Management 

Organisations)  

Επιδεικτικές συμπράξεις 
για υποστήριξη 

πιλοτικών δράσεων 
ανοικτής ανασκαφής και 
διαμόρφωση ανοικτών 

εργαστηρίων 
συντήρησης  



6.Ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων / κάλυψη αντίστοιχων 

εκπαιδευτικών αναγκών για τη δημιουργική οικονομία 
Ενίσχυση ικανοτήτων (με 
έμφαση στις ψηφιακές 

ικανότητες – digital skills) 
σε θέματα διαχείρισης και 

αξιοποίησης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

/ εκπαιδευτικά 
προγραμμάτα για τις 

πολιτιστικές & 
δημιουργικές βιομηχανίες 

και τη νέα 
επιχειρηματικότητα. 

Εμπλουτισμός των 
εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων/υπηρεσιώ
ν για την υποστήριξη του 
πολιτιστικού τουρισμού 

και άλλων ειδικών μορφών 
τουρισμού,  

Υποστήριξη της 
διασύνδεσης με τις 

πολιτιστικές & 
δημιουργικές βιομηχανίες 

(μέσω ανάπτυξης 
ικανοτήτων και 

διεργασιών rebranding, 
στοχευμένου marketing, 

event management κ.λπ.). 

Ενίσχυση ικανοτήτων 
εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού σε 
φορείς του πολιτισμού και 

του τουρισμού για την 
ενσωμάτωση της 
καινοτομίας στις 

παραγωγικές διαδικασίες 
των φορέων. 

Ενίσχυση ανθρωπο-
δικτύων και εργαλείων 

μεταφοράς της 
τεχνογνωσίας & δράσεων 
στοχευμένου σχεδιασμού 
ΕΤΑΚ για τον ΠΤ & ΠΔΒ σε 

περιφερειακό επίπεδο 

Ενίσχυση και διεύρυνση 
της γνωσιακής βάσης – και 
μέσω research fellowships 

- για την ανάπτυξη, 
σχεδιασμό και προώθηση 

των ειδικών μορφών 
τουρισμού 

Ενίσχυση της έρευνας σε 
επιλεγμένες επιστημονικές 

περιοχές με στόχο τον 
εμπλουτισμό των 
προσφερόμενων 
υπηρεσιών στον 

πολιτιστικό τουρισμό (π.χ. 
δημιουργία 

περιεχομένου). 

Ανάπτυξη καινοτόμων 
πρακτικών για τη 

διασύνδεση του αρχαίου 
ελληνικού πνεύματος με 
την τουριστική εμπειρία. 
Ενσωμάτωση/ ανάδειξης 

της αρχαίας ελληνικής 
σκέψης κλπ., στα 

προγράμματα -φυσικών 
ή/και ψηφιακών- 

ξεναγήσεων σε 
αρχαιολογικούς χώρους. 



7. Ενίσχυση διεπιστημονικών 

συνεργασιών και συμπράξεων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 

έρευνας / καινοτομίας σε 

περιβάλλον φυσικών και 

εικονικών living labs 

Δράσεις για την προώθηση 
συνεργατικού σχεδιασμού νέων, 

καινοτόμων υπηρεσιών και 
προϊόντων για τον πολιτισμό για 
την υποστήριξη ειδικών μορφών 

τουρισμού και παραγωγή  
σημαντικού «περιεχομένου 

εμπειρίας». 

Ενίσχυση και αξιοποίηση «living 
labs» ως εργαστήρια 

προηγμένης έρευνας και 
διερεύνησης προοπτικών 
επέκτασης εφαρμογών και 
υπηρεσιών τουρισμού και 

κοινωνικού ή 
προσωποποιημένου marketing 
σε νέες αγορές επισκεπτών (με 

επικέντρωση στον τομέα του 
πολιτιστικού τουρισμού), 

δημιουργώντας κίνητρα για την 
προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδύσεων 



 

8. Δράσεις ενθάρρυνσης της ανοικτής καινοτομίας για τη 

διαφοροποίηση του πολιτιστικού προϊόντος και υπηρεσιών καθώς 

και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις ειδικές μορφές 

τουρισμού, με τη συμβολή των Πολιτιστικών & Δημιουργικών 

Βιομηχανιών (ΠΔΒ) 

  

 

Ενίσχυση δικτύωσης, εξωστρέφειας, 
υποστήριξη ανοικτών πλατφορμών 

δημιουργικής συνεργασίας και υλοποίησης 
δράσεων ανοικτής υποστήριξης των 

επιχειρηματικών συμπράξεων και συνεργειών 
για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων  όπως 
πολιτιστικές διαδρομές, αναβίωση εθίμων 

καθώς και καινοτόμος επαναξιοποίηση 
και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων. 

Αξιοποίηση και διάχυση (από εθνικό  
σε περιφερειακό και σε 

διαπεριφερειακό επίπεδο) 
ερευνητικών αποτελεσμάτων που 

ενισχύουν τις καινοτόμες υπηρεσίες 
και την προσβασιμότητα σε 

πολιτιστικούς πόρους, 
υποστηρίζοντας τη διασύνδεση 

πολιτισμού / τουρισμού (π.χ. μέσω 
στοχευμένων δράσεων πολιτιστικού 

τουρισμού). 

Δράσεις για την εισαγωγή 
καινοτομίας στις διαδικασίες και 

υπηρεσίες από φορείς 
πολιτισμού προς τον επισκέπτη 

μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων, συλλογών τέχνης και 

σημείων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 



9.Ανάπτυξη πιλοτικών 

συμπράξεων τύπου ΣΔΙΤ που 

αξιοποιούν το «τρίγωνο της 

γνώσης» σε διαπεριφερειακό 

επίπεδο 

Συμπράξεις Ε&Κ σε έργα ΣΔΙΤ, σε 
θέματα αξιοποίησης καινοτόμων 
συστημάτων για την ενεργειακή 

κάλυψη και τις μεταφορές με στόχο 
την εξασφάλιση επισκεψιμότητας 
περιοχών μεγάλου πολιτιστικού & 
τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

smart grids για την ενέργεια, 
ολοκληρωμένα συστήματα 

μετακίνησης και λιμενισμού σε 
θαλάσσιες περιοχές, αερομεταφορές, 

σύγχρονες υποδομές για την 
υποστήριξη βιώσιμων μοντέλων 

τουρισμού πόλης). 

(π.χ. smart grids για την 
ενέργεια, ολοκληρωμένα 

συστήματα μετακίνησης και 
λιμενισμού σε θαλάσσιες 
περιοχές, αερομεταφορές, 

σύγχρονες υποδομές για την 
υποστήριξη βιώσιμων 

μοντέλων τουρισμού πόλης). 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 

 

 

Πληροφορίες: www.gsrt.gr 

 

 

 

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 

http://www.gsrt.gr/

