ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
AΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
Επώνυμος τουριστικός
προορισμός με μακρά
παράδοση και
εδραιωμένη θέση στην
παγκόσμια αγορά.
Ισχυρή τουριστική βάση με
επιχειρηματικό βάθος διεθνείς
διασυνδέσεις και επενδύσεις
κλίμακας.
Ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα με σημαντικούς
πολιτιστικούς πόρους διαφόρων ιστορικών
περιόδων με μοναδικά χαρακτηριστικά.
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ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1.367.985

1.226.550
1.153.600

2013

2014

•Ανάκαμψη των διεθνών
αεροπορικών αφίξεων
•Πτώση του εσωτερικού τουρισμού
•Σημαντική συμβολή του τουρισμού
κρουαζιέρας

2015

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

440.288

Ηράκλειο

329.709

355.699
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2014

3.483.319

2.472.775

2.595.702

2.542.914

717.249

849.271

935.615

939.794

2012

2013

2014

2015

2.832.032

2.161.577

2.113.501

593.228

656.791

2010

2011

2015

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.

Σύνολο
3.533.754

3.323.978
2.818.368

2.523.383
1.930.155

2013

Χανιά

3

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

2011

2012

2013

609

621

541

2010

552

604

680

616

694

745

737

639

2009

Γραμμική (ΚΡΗΤΗ)

640

697

804

861
730

788

ΚΡΗΤΗ

2008

700

784
746

746

789

ΕΛΛΑΔΑ

2014

2015

ΠΗΓΗ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑ
2005

2006

2007

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 5*
35.759

32.905

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
36.055

36.055

62,1%
61,1%

33.549
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60,6%

59,1%

31.265

2010

•Υψηλό επίπεδο
ξενοδοχειακής
υποδομής
•Αυξανόμενη
πληρότητα
καταλυμάτων
•Πτωτική τάση
δαπάνης ανά ταξίδι

57,3%

2011

2012

2013

2014

2015

2010

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.

2011

2012

2013

2014
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ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
Δεκέμβριος
Φεβρουάριος
0%
Ιανουάριος 0% Μάρτιος
Νοέμβριος
0%
0%
0%

ΑΦΙΞΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Δεκέμβριος

2.341

Νοέμβριος

5.682

Οκτώβριος
8%

Οκτώβριος

Μάιος
13%

261.036

Σεπτέμβριος

569.481

Σεπτέμβριος
16%

Αύγουστος

737.113

Ιούλιος

737.926

Ιούνιος

Απρίλιος
4%

Ιούνιος
17%

572.359

Μάιος

431.910

Απρίλιος

Αύγουστος
21%

148.334

Μάρτιος

Ιούλιος
21%

13.023

Φεβρουάριος

1.770

Ιανουάριος

2.344

16/12/2016

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 42% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 75% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΒΑΣΙΚΑ
ΜΕΓΕΘΗ
•Στην Κρήτη υπάρχουν 50 Μουσεία 60 Αρχαιολογικοί Χώροι
και 52 ιστορικές Μονές. Το πολιτιστικό απόθεμα της Κρήτης
αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων
ανταγωνιστικών προορισμών.
•Καλύτερη προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού
προϊόντος έχει οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση (34%)
των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς πόρους.
•Σημαντική βελτίωση του ποσοστού επισκεψιμότητας αλλά
και περιθώρια περαιτέρω αύξησης τα επόμενα χρόνια.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ %
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
58,0%
57,4%

54,6%

54,3%

53,5%

2010
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2011

2012

2013

2013

2014

2015

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.

2011

2014

2012

2014

312.274

1.482.109

1.567.924

1.549.062

2013

297.569

185.312

1.275.744

1.321.922
205.760

1.165.403

2010

Αρχαιολογικοί χώροι

229.940

1.794.383

1.865.493

Μουσεία

176.089

2010

2012

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

1.779.002

1.461.056

1.341.492

1.527.682

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

2011

2015
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
•

•

•

•

Ο πολιτισμός λειτουργεί ως
ενισχυτής της τουριστικής
δραστηριότητας ή ως βασικός
υποκινητής της.
Ο πολιτισμός και η ιστορία
αποτελούν το δεύτερο
σημαντικότερο συστατικό του
τουριστικού προορισμού Κρήτη
(άποψη του 60% των τουριστών).
Σε άλλες έρευνες ο πολιτισμός
αποτελεί το δεύτερο
σημαντικότερο κίνητρο επίσκεψης
στην Κρήτη με 34% ή το τρίτο.
Εκτιμάται ότι στην περίπτωση της
Κρήτης ο πολιτισμός λειτουργεί
κυρίως ως ενισχυτής της
τουριστικής δραστηριότητας με
περιορισμένο αριθμό τουριστών να
κινείται με αποκλειστικά
πολιτιστικά κίνητρα.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΑ
ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
• Τα πολιτιστικά προϊόντα της Κρήτης πρέπει να ενισχυθούν
όσον αφορά την ποιότητα και την ανάδειξη της
ιδιαιτερότητας τους για να είναι πραγματικά
ανταγωνιστικά στην παγκόσμια πολιτιστική αγορά.
• Ήδη, για την Κνωσό έχουν εντοπιστεί από τη μελέτη της
McKinsey και από το Στρατηγικό Σχέδιο του ΣΕΤΕ οι
προτεραιότητες αναβάθμισης που εντοπίζονται στη
δημιουργία των επιθυμητών και εξειδικευμένων
υποδομών.
• Στα υπόλοιπα μνημεία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης της
επισκεψιμότητας στο πλαίσιο σαφώς προσδιορισμένων
πολιτιστικών διαδρομών με προτεραιότητα στα βυζαντινά
και ενετικά μνημεία.
16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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Η ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
Κατηγορίες
τουριστών ανά
ενδιαφέροντα
και
εισοδήματα

TOUR OPERATORS

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΥΛΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΜΕΣΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΛΙΜΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΝΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΑ

ΚΤΕΛ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΤΑΞΙ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΜΟΥΣΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΞΕΝΑΓΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΕΧΝΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΊΌΝΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΝΩΣΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ - WEB & MOBILE APPLICATIONS - MULTIMEDIA

Πηγή: Duke University (2011) Center on Globalization, Governance & Competitiveness, The Tourism Global value Chain.
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ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΑΞΙΩΝ
Ευνοεί την προώθηση του
συντονισμού μεταξύ των
φορέων της αγοράς.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Προσδιορίζει καλύτερα τις
αναγκαίες παρεμβάσεις που
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες
και ενισχύουν το σύνολο της
αλυσίδας.

Εστιάζεται στις ειδικές
ανάγκες των επιχειρήσεων
στον στοχευόμενο κλάδο

Εστιάζει σε τομείς με το
μεγαλύτερη δυναμική που
επηρεάζουν δραστικά τον
πληθυσμό-στόχο.
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ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Μετασχηματισμό της
τουριστικής εμπειρίας

Αλλαγές στον τουρισμό
που επιφέρει η
τεχνολογία

Νέα επιχειρηματικά
μοντέλα σε συνδυασμό
με την συνεργατική
οικονομία
Διεργασίες
Εξατομίκευσης της
εμπειρίας
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ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Οργανωτική καινοτομία: αλλαγές στην
εσωτερική δομή ή τη διοίκηση, οι οποίες
υποστηρίζονται από τεχνολογικές
καινοτομίες. Επικεντρώνεται στην
αποτελεσματικότητα και το κόστος, την
βελτίωση της ποιότητας και νέους τρόπους
προσέγγισης και εξυπηρέτησης των
πελατών.

Καινοτομία του προϊόντος -υπηρεσίας:
εισαγωγή νέων υπηρεσιών για τη βελτίωση
της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη για
παράδειγμα, σε γήπεδα γκολφ (τεχνολογία
Wi-Fi), σε ξενοδοχεία (iPads προς
ενοικίαση), και την προσαρμογή στις
ανάγκες των τουριστών με αναπηρία (Near
Field Communications).

Καινοτομία διαδικασίας:
προσανατολισμένη στην μείωση του
χρόνου της διαδικασίας παραγωγής σε
ξενοδοχεία και άλλα σημεία,
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Εμπορευματοποίηση της καινοτομίας:
προσαρμογή εμπειρίας, με
πειραματισμούς, όπως βιωματικό
μάρκετινγκ ή προώθηση των τουριστικών
διαδρομών μέσω της χρήσης τεχνολογιών
(Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών,
εικονική πραγματικότητα) και νέες
συσκευές (smart phones) σε μια
προσπάθεια να γίνουν πιο διαδραστικά.

Καινοτομία προορισμού: Με αφετηρία την
οργάνωση των Έξυπνων Πόλεων
δημιουργούμε ένα έξυπνο Τουριστικό
Προορισμό προσθέτοντας εκείνα τα
στοιχεία που διευρύνουν την αξία του
τουρισμού (Διαχείριση ροής με
αισθητήρες, Πληροφορίες κυκλοφορίας
μέσω Apps).

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

H βασική πρόκληση
εντοπίζεται, στον τρόπο
με τον οποίο, η RIS3 θα
υποστηρίξει τη μετατροπή
του τουρισμού σε μια
δραστηριότητα υψηλής
προστιθέμενης αξίας και
έντασης γνώσης με στόχο
την ανάπτυξη καινοτόμου
επιχειρηματικής
δραστηριότητας τη
βελτίωση των
οικονομικών
αποτελεσμάτων και της
απασχόλησης.
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H εισαγωγή τεχνολογικών
καινοτομιών ενισχύει τη
τουριστική εμπειρία την
ελκυστικότητα ενός
προορισμού και την
ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.

Η σύμπραξη των
επιχειρηματικών
σχημάτων με τα
εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα
είναι προϋπόθεση για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών και την
εισαγωγή τους στη
τουριστική αγορά.

14

ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
• Η ερευνητική
στόχευση επιτρέπει
την ανάπτυξη
συνεργασιών για τη
δημιουργία
καινοτομικών
προϊόντων και την
αντιμετώπιση
προβλημάτων του
τομέα ειδικότερα
στα πεδία της
πληροφορικής, των
επικοινωνιών, της
εικονικής
πραγματικότητας
της αποκατάστασης
και ανάδειξης των
μνημείων.
16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος,
ισχυροποίηση του brand
name

Ανάδειξη του πολιτισμού ως
ανταγωνιστικό στοιχείο του
τουριστικού προϊόντος

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ενίσχυση της συνοχής της
αλυσίδας αξίας του
τουρισμού και ανάπτυξη
διασυνδέσεων με άλλες
αλυσίδες και συμπλέγματα
Αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της
ποιότητας των υπηρεσιών
τουρισμού

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού

16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME
•
•
•
•
•

•
•

Διαμόρφωση δικτύων αριστείας για την έρευνα και την ενίσχυση καινοτομίας σε
περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης για εξατομίκευση υπηρεσιών στον τομέα
τουρισμού – πολιτισμού
Ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων και προώθηση συνεργατικού σχεδιασμού νέων
μορφών τουρισμού και περιεχομένου εμπειρία (living labs)
E&A μέσω πρόσβασης των επιχειρήσεων στις ερευνητικές υποδομές σχετικές με
τον τουρισμό
Επιδεικτικά σχέδια προώθησης νέων ,καινοτόμων επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών που προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Έρευνα και καινοτομία για την προσαρμογή και εφαρμογή βιώσιμων τρόπων
μετακίνησης σε τουριστικές περιοχές και υποδομές
Ανάπτυξη, ανάδειξη και διάχυση καινοτομιών, για την διασύνδεση του
τουριστικού προϊόντος με τεχνολογίες που συνδέονται με τις ευφυείς πόλεις –
δημιουργία ευφυών προορισμών
Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, προϊόντων και διαδικασιών, για
την δημιουργία ειδικών μορφών τουρισμού (κρουαζιέρα, θρησκευτικός,
καταδυτικός και θαλάσσιος , τουρισμός υπαίθρου)

16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη διασύνδεση του Μινωικού Πολιτισμού, του
Βυζαντινού και Ενετικού, με την τουριστική εμπειρία
Ανάδειξη της τουριστικής εμπειρίας με αξιοποίηση της ιστορικής τεκμηρίωσης
Ανάδειξη καινοτομίας σε δραστηριότητες, συναφείς με τον τουρισμό – πολιτισμό, όπως η
συντήρηση πολιτιστικού αποθέματος και η ανάπτυξη της δημιουργικής βιομηχανίας
Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης και συνολικής ανάδειξης σε αρχαιολογικό
χώρο
Αξιοποίηση υπηρεσιών e-ticketing, συστήματα ηλεκτρονικής ξενάγησης, υποστήριξη
δικτυώσεων με στόχο την βέλτιστη ανάδειξη και αξιοποίηση των πλέον αξιόλογων
πολιτιστικών πόρων.
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στην προαγωγή του σύγχρονου πολιτισμού
Ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας στη μουσειακή απεικόνιση ,τεχνικές αφήγησης
(storytelling) για την καινοτόμα παρουσίαση εκθεμάτων /γεγονότων σε χώρους πολιτισμού
Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς,
συστημάτων πλοήγησης, διαχείρισης δρομολογίων σε τουριστικές περιοχές
Mobile apps-portal innovations

16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΆΛΛΕΣ
ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

• Δημιουργία cluster τουρισμού – πολιτισμού
• Ενίσχυση δικτύων ανά μορφή τουρισμού
(ιατρικός, θρησκευτικός, αγροτικός,
πολιτιστικός
• Ενίσχυση των διασυνδέσεων, του τουρισμού
με άλλα συμπλέγματα της RIS3
• Ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας,
του τουρισμού με ΑΕΙ και Ερευνητικούς
Οργανισμούς
16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
•
•
•

•
•
•
•
•

Προώθηση της εικόνας της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού με τη χρήση νέων
τεχνολογιών.
Προώθηση των μη τεχνολογικών καινοτομιών στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού.
Αξιοποίηση της ΤΠΕ για την ενίσχυση της εστιασμένης προσωπικής εξυπηρέτησης
πελατών, της βελτίωσης της διαδραστικότητας, της μείωση του κόστους των
υπηρεσιών.
Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στο τομέα του τουρισμού και σε δραστηριότητες
που συνδέονται με τον πολιτισμό και τη δημιουργία.
Ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου σε θέματα πλοήγησης
και διαδραστικής επικοινωνίας
Ενίσχυση καινοτομίας για την ανάπτυξη εφαρμογών που αξιοποιούν ανοικτά
δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τους
τουριστικούς προορισμούς
Προώθηση της καινοτομίας στην εξυπηρέτηση/πληροφόρηση των επιβατών στις
πύλες εισόδου του νησιού.
Προώθηση της καινοτομίας για την εξυπηρέτηση επισκεπτών ΑΜΕΑ.

16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• Ανάπτυξη επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, στον τουρισμό και εκπαίδευση
στελεχών που ασχολούνται με την διαχείριση
χώρων πολιτισμού
• Ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων, του
ανθρώπινου δυναμικού και διευκόλυνση των
επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό
• Έρευνα και καινοτομία για Έξυπνα καταλύματα
16/12/2016

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ

07/11/2016

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΑΠΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Ενθάρρυνση
αριστείας
• Δημιουργία
αποθέματος ιδεών

ΕΡΕΥΝΑ

07/11/2016

• Ενθάρρυνση των
εφευρέσεων
• Δημιουργία
αποθέματος
τεχνολογιών

ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ

• Χρηματοδότηση
ανάπτυξης
πρωτοτύπων
• Εμπορευματοποίηση
προϊόντων

• Ενίσχυση
ανταγωνιστικότητας
• Εξωστρέφεια
ανάπτυξη στις
διεθνείς αγορές

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
•
•

•

•

Η καινοτομία είναι η εισαγωγή νέων
διαδικασιών, υπηρεσιών και
προϊόντων στην αγορά.
Περιβαλλοντικές είναι οι καινοτομίες
που αφορούν νέες ή τροποποιημένες
διαδικασίες, τεχνικές, πρακτικές,
συστήματα και προϊόντα που
αποφεύγουν ή μειώνουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Σε αντίθεση με την έρευνα – η
καινοτομία επιδιώκει να επιτύχει ένα
αναμενόμενο αξιοποιήσιμο
αποτέλεσμα.
Σημαντική πτυχή των τάσεων
καινοτομίας το re-engineering
υφιστάμενων παραδοσιακών
διαδικασιών (frugal innovation).

07/11/2016

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Οι εταιρείες επιδιώκουν να
μειώσουν τον αντίκτυπο των
υφιστάμενων διαδικασιών,
προϊόντων και υπηρεσιών.
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: 1-3 ΧΡΟΝΙΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Μη συμβατικές καινοτομίες που
μπορεί να οδηγήσουν σε
σημαντικές διαρθρωτικές
επιπτώσεις.
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: 4-9 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΑΓΩΝ

Καινοτομίες που συνδυάζουν
πολλές ριζοσπαστικές και οριακές
καινοτομίες.
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: 10-15 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: 20-30 ΧΡΟΝΙΑ

Tο σωρευτικό αποτέλεσμα των οριακών καινοτομιών μπορεί
να είναι ίσο ή και πολύ περισσότερο σημαντικό από το
αποτέλεσμα των ριζοσπαστικών καινοτομιών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ RIS3 ΑΝΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της
προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην
κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω
ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών,
ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής

11.724.418,75

2 β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για
ΤΠΕ

4.000.000

2 γ) ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία·
3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων·

5.724.418,75
12.000.000

3 γ) στήριξη της δημιουργίας και επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών

18.173.253,75

4 στ) προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών

2.000.000

53.622.091,25

ΣΥΝΟΛΟ

07/11/2016

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Σχέδια
επίδειξης/δοκιμαστικές
δράσεις ερευνητικών
κέντρων και ΑΕΙ σε τομείς
προτεραιότητας της RIS3

Συμπράξεις επιχειρήσεων με
ερευνητικούς οργανισμούς

Ενίσχυση clusters

Έρευνα και ανάπτυξη από
ΜΜΕ

Υπηρεσίες και εφαρμογές
ΤΠΕ για τις ΜΜΕ στους
τομείς προτεραιότητας της
RIS3

Υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

Εφαρμογές ΤΠΕ στο
τουρισμό και πολιτισμό

Δημιουργία θερμοκοιτίδων
νεοφυών επιχειρήσεων και
παροχή υπηρεσιών στις
εγκατεστημένες επιχειρήσεις

Seed Capital (Κεφάλαια
Επιχειρηματικού Κινδύνου)

Ενίσχυση ΜΜΕ

Συμπράξεις επιχειρήσεων με
ερευνητικούς οργανισμούς
για την προώθηση
τεχνολογιών χαμηλών
εκπομπών CO2

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ - ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
07/11/2016

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

07/11/2016

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

07/11/2016

Συνάντηση εργασίας
συζήτηση για το
επιχειρηματικό και
ερευνητικό περιβάλλον

Επικαιροποίηση
στατιστικών δεδομένων

Καταγραφή
επιχειρηματικών φορέων
που δραστηριοποιούνται
στην Περιφέρεια

Δημιουργία μητρώου
πιθανών
ενδιαφερομένων

Σύνταξη σύντομης
έκθεσης τεκμηρίωσης και
επιλογή στρατηγικών
γραμμών διαβούλευσης

Καταγραφή επενδυτικών
σχεδίων και ερευνητικών
ιδεών

Εντοπισμός
εξειδικευμένων
επιστημόνων (Experts)
Επιλογή

Προγραμματισμός
Διαβούλευσης

Προετοιμασία 1ης
Ημερίδας Διαβούλευσης
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

07/11/2016

Καταγραφή δυνατοτήτων και ιδεών με
τη συμπλήρωση ενός απογραφικού
δελτίου με πληροφορίες για το
επιχειρηματικό/ερευνητικό προφίλ
και τον προσανατολισμό των
συμμετεχόντων

Διαχωρισμός συμμετεχόντων ανά
αντικείμενο σε focus groups

Παρουσίαση εισηγήσεων από experts

Εμβάθυνση των «συμπράξεων ιδεών»
κατά ομάδες εντοπίζοντας τις
απαιτούμενες συνεισφορές των
εταίρων, αναπτύσσοντας τις πρώτες
εκτιμήσεις σχετικά με τις
επικρατούσες συνθήκες πλαίσιο

Σχηματισμός «συμπράξεων ιδεών» με
την ομαδοποίηση των ιδεών που
παρουσιάστηκαν και τη δημιουργία
ενοποιημένου καταλόγου στην οποία
συγκεντρώνονται παρόμοιες ή
συμπληρωματικές προτάσεις.

Παρουσίαση ιδεών από τους
συμμετέχοντες με τα βασικά
χαρακτηριστικά της απαιτούμενης
τεχνογνωσίας για την περαιτέρω
ανάπτυξή της.

Εξέλιξη των «τελικών ιδεών» με τις
ομάδες συμμετεχόντων να
συντάσσουν μια σύντομη περιγραφή
πιθανών έργων, μια πρόχειρη
εκτίμηση των πόρων που απαιτούνται,
ένα χρονοδιάγραμμα για την
υλοποίηση και τους πιθανούς
εμπλεκόμενους φορείς.

Σύνοψη αποτελεσμάτων
διαβούλευσης.
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

• Από τη διαδικασία διαβούλευσης θα
προκύψουν τα εξής αποτελέσματα:
– Κατάλογος ώριμων έργων και προτάσεων.
– Συναντίληψη των εμπλεκόμενων φορέων.
– Επιβεβαίωση των ισχυρών τοπικών δυνατοτήτων
και πλεονεκτημάτων.
– Πλαίσιο συνεργειών.
– Προσανατολισμός προκήρυξης.
07/11/2016
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