ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09.07.2021
Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της καινοτόμου Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’ (ΕΣΠΑ
2014 -2020).
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και
λειτουργία Κέντρων Ικανοτήτων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία
και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας,
μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς
τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο,
μέσα από την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.
Ειδικότεροι στόχοι της Δράσης είναι:
 Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η από κοινού χρήση
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία
δικτύων, η διάδοση πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων
οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων.
 Η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες
παραγωγής ή/και για την παραγωγή/προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που προκύπτουν από
την ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
 Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης
αξίας, η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και η ανάπτυξη εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας.
 Η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της βιομηχανίας (με
έμφαση στη βιομηχανία 4.0) αναγκαίων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών τόσο on-line ή
στην αίθουσα όσο και σε πραγματικές/πιλοτικές συνθήκες παραγωγής. Συμβολή στον
τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
 Η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων.
Εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν για υλοποίηση στο ΕΠΑΝΕΚ δώδεκα (12) έργα συνολικού
προϋπολογισμό 22,05 εκ. ευρώ από ισάριθμες υπό σύσταση νομικές οντότητες/επιχειρήσεις,
μέτοχοι των οποίων είναι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, επιχειρήσεις και λοιποί
φορείς. Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη των 12 έργων ανέρχεται σε 13,05 εκ. ευρώ και η ιδιωτική
συμμετοχή αντιστοιχεί σε 9 εκ. ευρώ.
Στη σύσταση και λειτουργία των νέων οντοτήτων συμμετέχουν, ως εταίροι/μέτοχοι, 194 φορείς
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εκ των οποίων 25 ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια
και Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα) και 169 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους του εσωτερικού και του
εξωτερικού.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων
χρηματοδότησης που εγκρίθηκαν:

Α) Ανά Κατηγορία Περιφέρειας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατ. Μακεδονία
και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική
Ελλάδα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
Εγκεκριμένων
Πράξεων

Εγκεκριμένη
Δημόσια
Δαπάνη (€)

6

6.851.213,62

2

1.282.539,48

2
2
12

2.173.177,50
2.743.700,00
13.050.630,60

Β) Ανά Θεματικό Τομέα
Θεματικός Τομέας RIS3
Υλικά – Κατασκευές
Αγροδιατροφή
Υγεία & Φάρμακα
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός Εγκεκριμένων
Πράξεων
3
2
2
1
4
12

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την έκδοση της σχετικής απόφασης
ένταξης των 12 Κέντρων Ικανοτήτων στο ΕΠΑΝΕΚ ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Χρίστος Δήμας δήλωσε:
«Τα ‘‘Κέντρα Ικανοτήτων’’ αποτελούν μια εξαιρετικής σημασίας Δράση, η οποία αποσκοπεί στη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και
μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός
ότι αξιολογήθηκαν και δημιουργούνται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για την ανάπτυξη της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Περιμένουμε πολλά από
τους συμπράττοντες σε αυτές τις νέες δομές και πιστεύουμε ότι μαζί με τη δράση των Συστάδων
Καινοτομίας, τις Ε&Τ Συνεργασίες Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων και των Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, γίνεται ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για να συνδέσουμε πιο
αποτελεσματικά την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα»
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής προέβη στην ακόλουθη
δήλωση:
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που για πρώτη φορά στη χώρα μας υλοποιείται μια Δράση, η οποία
διακρίνεται για τον καινοτομικό της χαρακτήρα και διαφέρει τόσο ως προς τη φύση όσο και ως
προς τους στόχους σε σχέση με άλλες Δράσεις της ΓΓΕΚ. Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι δομές
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς
και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή
περισσότερες αλυσίδες αξίας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι δημιουργούνται 12 βιώσιμα Κέντρα
Ικανοτήτων για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως των ΜΜΕ της χώρας, σε
δυναμικούς τομείς της εθνικής οικονομίας.»

