
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ 



ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

• Η συγκρότηση μιας πλατφόρμας καινοτομίας διευκολύνει: 
– Την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, 
– Την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής και εργαλείων,  
– Την ανάδειξη κατάλληλων τρόπων αξιοποίησης αποτελεσμάτων της 

έρευνας, και  
– Την επιχειρηματική ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 

επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

• Οι πλατφόρμες καινοτομίες συντίθενται από άτομα που διαθέτουν 
επαρκή εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στους αντίστοιχους 
τομείς, συνεργατική αντίληψη και κατανοούν τις βασικές αρχές και 
ιδιαιτερότητες της διαδικασίας ανάπτυξης και αξιοποίησης 
καινοτομιών.  

• Για τον καλύτερο συντονισμό απαιτείται ένας συνδυασμός 
αντιπροσωπευτικότητας και ευελιξίας.  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Προσδιορισμός των σχετικών 
εμπλεκόμενων φορέων, 

καταγραφή των κοινών  στόχων 
και συμφερόντων, ανάδειξη των 

κοινών προβλημάτων και 
ευκαιριών. 

Διαμόρφωση ενός κοινού 
επιπέδου κατανόησης των 
δραστηριοτήτων και των  

επιλογών για τη βελτίωση των 
τεχνικών, οργανωτικών, 
θεσμικών, πτυχών της 

καινοτομίας. 

Ορισμός των δραστηριοτήτων, 
των δράσεων, των ρόλων και των 

ευθυνών των εμπλεκομένων 
φορέων και προσώπων στην 

υλοποίηση των συμφωνηθέντων 
επιλογών. 

Διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και γνώσεων 
μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων, καθώς και συντονισμός 
των δραστηριοτήτων που 

υλοποιούνται από διαφορετικούς 
φορείς. 

Καθορισμός εργαλείων και 
διαδικασιών για την 

παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της διαβούλευσης 

και των συγκεκριμένων δράσεων 
που αναλαμβάνονται. 

Ενσωμάτωση διαδικασιών 
μακροπρόθεσμης μάθησης 

προερχόμενης από την ανάλυση 
των εμπειριών μέσω 

επαναληπτικών κύκλων. 
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Oι πλατφόρμες καινοτομίας εμπλέκονται σε μια επαναληπτική διαδραστική διαδικασία διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της 
οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη αναλύουν, σχεδιάζουν, και προσαρμόζουν τις επενδυτικές και τεχνολογικές στρατηγικές 

ανάλογα με το εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις τάσεις της αγοράς (entrepreneurial discovery) . 
 



Ο ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗN ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ RIS3 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

•Επιλογή συμμετεχόντων 

•Διαμόρφωση κανόνων 
λειτουργίας 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

•Συγκρότηση γραμματείας 

•Σύστημα επικοινωνίας 
(Site, mail,  chat)  

 

ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ •Συγκρότηση ομάδων 

εργασίας ανά συναφείς 
στρατηγικές γραμμές.  

•Διαβούλευση - εκθέσεις 
αποτύπωσης κατάστασης 
και προοπτικών. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Συνάντηση εργασίας 
συζήτηση για το 

επιχειρηματικό και 
ερευνητικό περιβάλλον   

Επικαιροποίηση 
στατιστικών δεδομένων 

Καταγραφή 
επιχειρηματικών φορέων 
που δραστηριοποιούνται 

στην Περιφέρεια 

Καταγραφή επενδυτικών 
σχεδίων και ερευνητικών 

ιδεών  

Σύνταξη σύντομης 
έκθεσης τεκμηρίωσης και 

επιλογή στρατηγικών 
γραμμών  διαβούλευσης 

Δημιουργία μητρώου 
πιθανών 

ενδιαφερομένων 

Εντοπισμός 
εξειδικευμένων 

επιστημόνων (Experts) 
Επιλογή  

Προγραμματισμός 
Διαβούλευσης 

Προετοιμασία 1ης 
Ημερίδας Διαβούλευσης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Επιλογή experts και 
άλλων εισηγητών 

Σύνταξη 
εισηγήσεων  

Σχεδιασμός δύο 
παράλληλων 
διαδικασιών 

Επιλογή 
συμμετεχόντων-

προσκλήσεις 

Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

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 

Παρουσίαση ιδεών από τους 
συμμετέχοντες  με τα βασικά 

χαρακτηριστικά της απαιτούμενης 
τεχνογνωσίας για την περαιτέρω 

ανάπτυξή της. 

Σχηματισμός «συμπράξεων ιδεών» με 
την ομαδοποίηση των ιδεών που 

παρουσιάστηκαν και τη δημιουργία 
ενοποιημένου καταλόγου στην οποία  

συγκεντρώνονται παρόμοιες ή 
συμπληρωματικές προτάσεις.  

Εμβάθυνση των «συμπράξεων ιδεών» 
κατά ομάδες  εντοπίζοντας τις 

απαιτούμενες συνεισφορές των 
εταίρων, αναπτύσσοντας τις πρώτες 

εκτιμήσεις σχετικά με τις 
επικρατούσες συνθήκες πλαίσιο 

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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ΒΗΜΑ1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ  

• Το βήμα 1 μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν 
την διαβούλευση κατά τη διάρκεια των 
προσκλήσεων και απαντήσεων για συμμετοχή 
στη διαβούλευση. 

• Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες που θα 
ζητηθούν θα είναι περιορισμένες αλλά θα 
απαιτούν μια ελάχιστη προεργασία από τον κάθε 
συμμετέχοντα. 

• Στόχος του βήματος είναι να υπάρξει σαφής 
εικόνα των δυνατοτήτων καθώς και του πεδίου 
ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων. 
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ΒΗΜΑ2: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ FOCUS GROUPS 

• Με βάση τα στοιχεία από το Βήμα 1 
κατανέμονται σε τραπέζια οι συμμετέχοντες 
με κριτήριο την όσο το δυνατόν ισχυρότερη 
συνάφεια των ενδιαφερόντων. 

• Ορίζεται σε κάθε τραπέζι ένας συντονιστής ο 
οποίος δεν προέρχεται από τους 
ενδιαφερόμενους ερευνητές ή 
επιχειρηματίες. 

04/10/2016 12 ΣΧΕΔΙΟ Ι ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 



ΒΗΜΑ 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

• Πραγματοποιείται μια εισαγωγική εισήγηση για 
τους στόχους και τη μεθοδολογία της 
διαβούλευσης (5-7 λεπτά). 

• Παρέχεται επαρκής χρόνος στον expert για να 
παρουσιάσει τις τεχνολογικές εξελίξεις 
ενδιαφέροντος στο τομέα του (20 λεπτά). 

• Πραγματοποιείται μια παρουσίαση των 
προοπτικών ανάπτυξης του τομέα, της βασικής 
αλυσίδας αξιών και των τοπικών δυνατοτήτων 
(10 λεπτά). 

• Ακολουθούν ερωτήσεις και απόψεις(15 λεπτά). 
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ΒΗΜΑ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΩΝ 

• Κάθε ενδιαφερόμενος ερευνητής ή 
επιχειρηματίας παρουσιάζει για 1 λεπτό την 
ιδέα που έχει. 

• Ομοειδείς ιδέες ομαδοποιούνται για να 
προσεγγιστούν από κοινού. 

• Με βάση την καταγραφή των ιδεών 
αναπροσαρμόζονται οι ομάδες εάν απαιτείται 
με την ανακατανομή των ενδιαφερομένων. 
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ΒΗΜΑ 5: ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΕΩΝ 

• Σε κάθε τραπέζι ομοειδών ιδεών αναπτύσσεται μια συζήτηση για 
τα κρίσιμες προϋποθέσεις ανάπτυξης τους. 

• Καταγράφονται οι πιθανοί εμπλεκόμενοι φορείς που θα 
συμμετάσχουν στην ανάπτυξη. 

• Εξετάζονται οι συνθήκες πλαίσιο που επικρατούν και οι 
απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.  

• Εκτιμάται ο βαθμός ωριμότητας και το επίπεδο καινοτομίας τους η 
απαιτούμενη πρόσθετη ερευνητική προσπάθεια καθώς και 
προηγούμενες ενέργειες ανάπτυξης (πατέντες, συμμετοχή σε 
προγράμματα ΠΑΒΕΤ, HORIZON κλπ). 

• Καταγράφονται οι ενστάσεις και οι διαφορετικές απόψεις για την 
προοπτική ανάπτυξης της κάθε ιδέας.  

• Σε κάθε τραπέζι προκρίνονται οι πλέον επεξεργασμένες και 
καινοτόμες ιδέες. 

04/10/2016 15 ΣΧΕΔΙΟ Ι ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 



ΒΗΜΑ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ 

• Για κάθε ιδέα που προκρίνεται διαμορφώνεται μια 
σύντομη παρουσίαση που περιλαμβάνει:  
– Σύντομη περιγραφή της ιδέας, κενό αγοράς που καλύπτει, 

επίπεδο καινοτομίας, προϋποθέσεις υλοποίησης. 
– Εμπλεκόμενους φορείς. 
– Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
– Απαιτούμενες επενδύσεις και πόρους. 

• Οι τελικές ιδέες συζητούνται με τους experts οι οποίοι 
εκφράζουν τις απόψεις τους και καταγράφονται. 

• Οι τελικές ιδέες αποτελούν το υπόβαθρο για τη 
διαμόρφωση της πρότασης για το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Καινοτομίας. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

• Στην Ολομέλεια παρουσιάζονται: 

– Ευρεία επισκόπηση των ιδεών που συζητήθηκαν 

– Κοινά προβλήματα και θέματα που εντοπίστηκαν 
σε όλες τις υπο-ομάδες 

– Προτάσεις αναβάθμισης της διαδικασίας προς τα 
εμπλεκόμενα μέρη και τα θεσμικά όργανα. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

• Με την ολοκλήρωση της συμμετοχικής άσκησης 
αξιολογούνται τα αποτελέσματα από την Πλατφόρμα 
Καινοτομίας και κρίνεται η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας.  

• Συντάσσεται σύνοψη των αποτελεσμάτων η οποία 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της RIS3 για τη διατύπωση 
απόψεων ή ενστάσεων. 

• Εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσθετων ενεργειών 
διαβούλευσης σε επίπεδο ομάδων εργασίας (Focus 
groups).  

• Διαμορφώνεται τελική εισήγηση προς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 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. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Προκαταρκτικά 
βήματα 

Δημιουργία 
Πλατφόρμας 

Εσωτερικές 
Συναντήσεις 

Προετοιμασία 
Διαβούλευσης 

Διαβούλευση 

Συμπληρωματικές 
Ενέργειες 

Έγκριση από ΠΣΚ 

Πρόσκληση 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Περιγραφή φορέα 
υλοποίησης 

Περιγραφή ιδέας  

Φάση ωριμότητας 

Απαιτήσεις σε ερευνητική 
υποστήριξη 
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