
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017



Κέντρα Ικανότητας σε τομείς της  RIS3

Άξονας προτεραιότητας:03, 03Σ

Επενδυτική προτεραιότητα:1β (/)

ΕιδικόςΣτόχος: 3.1

Δημόσια Δαπάνη: 30 εκ €

Κρατικές ενισχύσεις για  ανάπτυξη δικτύων κέντρων ικανότητας (Competence
Centers) για την υποστήριξη αναγκών των επιχειρήσεων και γενικότερα της 
παραγωγής, αλλά και  υπηρεσιών του δημοσίου, ΔΕΚΟ, τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. 
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 Δίκτυα Εργαστηρίων, για την υποστήριξη αναγκών των επιχειρήσεων,
υπηρεσιών του δημοσίου, ΔΕΚΟ, τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες ΕΤΑΚ (εργαστηριακές αναλύσεις, πειράματα,
δοκιμές, πειραματικές διατάξεις, τεχνολογικές συμβουλές, αξιολόγηση
τεχνολογιών και τεχνολογικών λύσεων κ.λπ.

 Επιδεικτικά / πιλοτικά έργα

 Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

 Δράσεις δικτύωσης και αλληλοσυμπλήρωσης υποδομών και υπηρεσιών

 Παροχή υποστηρικτικών λύσεων (κατευθυντήριες γραμμές, ενημερωτικό
υλικό, περιοδικά, δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων για επιχειρήσεις
για ελέγχους online κα) για εξεύρεση λύσεων σε σημερινά αλλά και
μελλοντικά προβλήματα τους.

 Βοήθεια στη διοργάνωση διαγωνισμών καινοτομίας και υποστηρικτικών
προγραμμάτων

Κέντρα Ικανότητας – θέματα σχεδιασμού της δράσης



Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες (clusters) 

επιχειρήσεων στους τομείς της  RIS3

Άξονας προτεραιότητας:01, 01Σ

Επενδυτική προτεραιότητα:1β

ΕιδικόςΣτόχος: 1.1

Δημόσια Δαπάνη: 24 εκ €

Κρατικές ενισχύσεις για δημιουργία και υποστήριξη καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων και 
ερευνητικών φορέων για ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα. Υλοποίηση σε 2 Φάσεις:1) 
Ενίσχυση Φορέα Αρωγού για συγκράτηση της συστάδας, ανάπτυξη συνεργιών 2) Ενίσχυση 
επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας, καινοτομίας μέσου – υψηλού TRL.
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 2 στάδια ανάπτυξης:
 1ο: Υποβάλλεται από τον φορέα αρωγό κάθε 

συστάδας στρατηγικό σχέδιο  στην υλοποίηση του 
οποίου συμμετέχουν δίκτυα επιχειρήσεων και 
δυνητικά ερευνητικών φορέων. Θα πρέπει να 
περιγράφεται η δομή της συστάδας, ο κλάδος/ 
τομέας στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί, το 
καινοτομικό περιεχόμενο και η δυναμική του, οι 
αναπτυξιακοί στόχοι της συστάδας, καθώς και οι 
ενέργειες που θα υλοποιήσει ο φορέας αρωγός 
προκειμένου να συντονίσει και να υποστηρίξει την 
συστάδα στην επίτευξη των στόχων της

Clusters – θέματα σχεδιασμού της δράσης (1/2)



 2 στάδια ανάπτυξης:
 2ο: Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις συστάδες που

θα προκριθούν, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο 2ο
Στάδιο. Θα υποβάλλουν προτάσεις δυνητικά και σε
συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, για εκτέλεση
συνεργατικών έργα βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής
ανάπτυξης (ανάπτυξη πρωτοτύπων), για μελέτες τεχνικής
σκοπιμότητας, κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, ενίσχυση καινοτομίας για ΜμΕ, ενίσχυση για
διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία, συμμετοχή σε
εκθέσεις, καθώς και επαγγελματική κατάρτιση
(ενδεικτικά).

Clusters – θέματα σχεδιασμού της δράσης (2/2)



Νεοφυείς επιχειρήσεις για την αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών στους τομείς της RIS3

Άξονας προτεραιότητας:01, 01Σ

Επενδυτική προτεραιότητα:1β

ΕιδικόςΣτόχος: 1.1

Δημόσια Δαπάνη: 35 εκ €

Κρατικές ενισχύσεις για   ίδρυση και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ /ΤΕΙ/ Ερευνητικά 
Κέντρα /επιχειρήσεις, ερευνητές των ανωτέρω φορέων και ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές για την εμπορική 
αξιοποίηση/ εμπορευματοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.  
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 Η Δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας,
καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή
νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες
εμπορικής εκμετάλλευσης, την εφαρμογή καινοτόμων
επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που
παράγεται από ερευνητές, επιστήμονες και από νέες
δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες. Η
δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή
νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων
και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας
στους επιλεγέντες τομείς, καθώς και τη διείσδυση σε νέες
αγορές.

Spin offs – θέματα σχεδιασμού της δράσης



 Στις νέες Δράσεις ποιο θεωρείτε ότι είναι το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης:

 Τομέας ?

 Περιοχή Παρέμβασης ?

 Προτεραιότητα ?

 Στα Κέντρα Ικανότητας πως τεκμηριώνεται η
ύπαρξη ενδιαφερόμενων χρηστών ?

 Στα clusters ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο 
ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων ?

Συνδρομή συμβουλευτικής ομάδας στα ακόλουθα



bgogol [at] gsrt.gr


