
 
 

ΕΠ«ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. 
 Η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων 

 
 
 

Μαρία Κασωτάκη 

Προϊστάμενη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 

 



 

1. Ανάγκη διατύπωσης μιας Περιφερειακής Στρατηγικής για την 
υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο  
εφαρμογής της Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

2. Η διαβούλευση με τους φορείς της Κρήτης και τους εν 
δυνάμει νέους επιχειρηματίες  αποτελεί βασική συνιστώσα 
για μια αποτελεσματική πρόταση 

3. Η υπάρχουσα εμπειρία  (θετική και αρνητική) πρέπει να 
ληφθεί υπόψη 

4. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται 
αποτελεί ευκαιρία. 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

                        Νεοφυής Επιχειρηματικότητα    



 
 
Α. Ενίσχυση  της νεοφυούς Επιχειρηματικότητας/η εμπειρία 
 
Β. Νεοφυής  επιχειρηματικότητα και ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 
 
 Οι στόχοι του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 
 Οι διατιθέμενοι πόροι 
 Ο Οδικός χάρτης των δράσεων 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                         Παρουσίαση 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το οικοσύστημα της καινοτόμου/νεοφυούς   επιχειρηματικότητας 

Η επιτυχής λειτουργία ενός οικοσυστήματος καινοτόμου/νεοφυούς  
επιχειρηματικότητας καθορίζεται από: 

 την ύπαρξη ενός πλέγματος κατάλληλων  φορέων που συνεργούν και υποστηρίζουν 
την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται οι δημόσιες αρχές, 
και η αυτοδιοίκηση, τα  πανεπιστημιακά  και ερευνητικά ιδρύματα, τα πιστωτικά 
ιδρύματα, οι επιχειρηματικοί φορείς, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που υποστηρίζουν 
εξατομικευμένες (customized) λύσεις κλπ  

 τη διαμόρφωση  κατάλληλης νοοτροπίας στην τοπική κοινωνία σε σχέση με το 
επιχειρείν. 

 έναν επιχειρηματικό τομέα με αυξημένη αντίληψη συνεργατικότητας, όπου οι 
εγκατεστημένες και νεοσύστατες επιχειρήσεις ειδικεύονται και συνεργάζονται στο 
πλαίσιο  των αλυσίδων αξίας . 

 το συντονισμό  του οικοσυστήματος από κατάλληλο φορέα, ο οποίος μεριμνά έτσι 
ώστε να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και να διευκολυνθεί 
η συνεργασία.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Ενίσχυση της  νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 

Η δημιουργία  κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας 
και νεοφυούς επιχειρηματικότητας υποστηρίχτηκε διαχρονικά από την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ειδικά σε χώρες όπου η εμπειρία ήταν περιορισμένη ή και ανύπαρκτη. 
Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμών υποστήριξης/ 
θερμοκοιτίδων.  
 
Πρόσφατη αξιολόγηση (2014)  του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε εδραιωμένες 
θερμοκοιτίδες ανέδειξε ότι η παροχή υπηρεσιών επώασης δεν κρίνεται  ως επαρκής 
και η αποτελεσματικότητα  στις τοπικές επιχειρήσεις  παραμένει  περιορισμένη.  
 
 
Ενώ οι υποδομές που αναπτύχθηκαν κρίθηκαν ικανοποιητικές δε διαμορφώθηκαν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων 
υποστήριξης και συνοδευτικών υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.  
 



Α. Το περιβάλλον των θερμοκοιτίδων και των οργανισμών στήριξης 
της νεοφυούς  επιχειρηματικότητας γίνεται σταδιακά περισσότερο 
ανταγωνιστικό. Οι φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης των 

θερμοκοιτίδων δημοσίου ενδιαφέροντος ανταγωνίζονται πλέον 
φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιδεικνύουν   
επιχειρηματικό  ενδιαφέρον. Επενδύονται και μοχλεύονται ιδιωτικά 
κεφάλαια .  

Β. Ενώ οι δραστηριότητες κορμού παραμένουν διαχρονικά οι ίδιες, 
(εκπαίδευση, καθοδήγηση, mentoring, πρόσβαση σε 
χρηματοδοτήσεις) προστίθενται συνεχώς νέες υπηρεσίες 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας , όπως αυτές που σχετίζονται με 
την παραγόμενη γνώση στα ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. 

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μηχανισμοί υποστήριξης νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 
Οι τάσεις 



Συμπεράσματα  ερευνών  και αξιολογήσεων  : 
 
 Ενίσχυση   κλαδικής εξειδίκευσης των μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 

συγκεντρώνοντας τεχνολογικά και επιχειρηματικά προσόντα σε περιορισμένο αριθμό 
δυναμικών δραστηριοτήτων.   

 Ενδυνάμωση της διασύνδεσης  πανεπιστημιακών /πολυτεχνικών σχολών & 
ερευνητικών ιδρυμάτων με τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας την 
αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνικών και επιχειρησιακών κατευθύνσεων και 
δημιουργώντας κόμβους (hubs) προηγμένης επιχειρηματικότητας. 

 Προσανατολισμός των χρηματοδοτήσεων στις ανάγκες κάθε περιφέρειας,  ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας. 

 Προσανατολισμός των  προγραμμάτων επώασης στην εξατομικευμένη υποστήριξη  
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φιλοξενούμενης επιχείρησης, με αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και  αποτελεσματικότερη στήριξη για την είσοδο των επιχειρήσεων 
στις αγορές.  

 Διεύρυνση των δραστηριοτήτων  υφιστάμενων μηχανισμών στήριξης με δράσεις 
αναβάθμισης των υπηρεσιών προ-επώασης, καθώς και σε παροχή υπηρεσιών σε μη 
εγκατεστημένες επιχειρήσεις με στόχο τη δικτύωση.  

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μηχανισμοί υποστήριξης νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 
Η κατεύθυνση 



Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε  στην Ελλάδα η ανάπτυξη δεκάδων 
φορέων στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας  στους οποίους 
συγκαταλέγονται τα  Τεχνολογικά Πάρκα, τα Κέντρα Καινοτομίας, οι 
Θερμοκοιτίδες κλπ. Το αποτελέσματα μικρότερο του αναμενόμενου.  
Οι λόγοι: 
 Ατέλειες  στο σύστημα διακυβέρνησης και στελέχωσής τους,  
 Αδυναμία  προσφοράς κατάλληλου μίγματος  υπηρεσιών   
 Περιορισμένη υποστήριξη για την  κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

και γενικά προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας  
 Περιορισμένη πρόσβασης σε ιδιωτικά κεφάλαια.  
 Οι επικρατούσες αντιλήψεις για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία . 
 
( European Commission (2015), Προσδιορισμός των εμποδίων στην ανάπτυξη μικρο-καινοτομικού 
οικοσυστήματος στην Ελλάδα, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 2015). 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μηχανισμοί υποστήριξης νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 
Η Ελληνική εμπειρία 



• Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ). Η ίδρυση της Εταιρείας 
Διαχείρισης, έγινε το 1993 με πρωτοβουλία του ΙΤΕ Στις εγκαταστάσεις του ΕΤΕΠ-Κ που 
χρηματοδοτήθηκαν από τα ΕΠ της Περιφέρειας, φιλοξενούνται : ο Οργανισμός 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Καλύπτει  κυρίως τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων για φυσικό χώρο (καταγράφονται επιχειρήσεις με υπερδεκαετή διάρκεια 
φιλοξενίας), καθημερινές λειτουργικές ανάγκες, υπηρεσίες ΙΤ, internet κλπ.  

• Η Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων (ΘΝΕΧ), ιδρύθηκε το 2000 με κύριους 
μετόχους τον ΕΟΜΜΕΧ (90% του ΜΚ), το ΕΒΕΧ (5%) και τη Νομαρχία Χανίων (5%). 
Μετά την κατάργηση του ΕΟΜΜΕΧ οδηγήθηκε σε εκκαθάριση ( 2012). Στόχος της ήταν 
η ενοικίαση κατάλληλα εξοπλισμένων με γραφεία και Η/Υ χώρων, για ορισμένο 
χρονικό διάστημα στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σούδας και η παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών σ’ αυτές.  

• Το  H2B HUB είναι μια πρωτοβουλία φορέων της Κρήτης με στόχο την ενίσχυση και 
υποστήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Οι ιδρυτικοί φορείς του Η2Β 
HUB είναι: το ΕΒΕΗ, το ΕΤΕΠ-Κ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, το ΙΤΕ και οι 
τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.  

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μηχανισμοί υποστήριξης νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 
Η  εμπειρία της Κρήτης 



 Η Κρήτη χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την  

ανάπτυξη λειτουργικών οικοσυστημάτων υποστήριξης της 

νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 

 Η ενεργοποίηση / χρηματοδότηση επιμέρους μηχανισμών 

υποστήριξής της μόνο περιορισμένα αποτελέσματα μπορεί 

να φέρει. 

 Για το στόχο αυτό θα πρέπει να  κινητοποιηθούν 

χρηματοοικονομικοί πόροι  και εκτός ΕΣΠΑ, εφόσον 

διαπιστωθεί ανάγκη. 

 Η χρηματοδότηση μιας  νεοφυούς επιχείρησης  πρέπει να 

είναι συνεχής και διαθέσιμη όταν αυτή την χρειάζεται. 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Συμπέρασμα 



Λόγω των διαπιστωμένων αποτυχιών της αγοράς κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί 
πολιτικές για: 
Αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς που επηρεάζουν την 

πρόσβαση των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση. 
Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital). 
Περιορισμό του χάσματος με άλλες εξαιρετικά 

βιομηχανοποιημένες οικονομίες σε αυτόν τον τομέα 
Στους κανονισμούς της ΠΠ 2014-2020 η νεοφυής 
επιχειρηματικότητα υποστηρίζεται από διάφορους θεματικούς 
στόχους, ορισμένες επενδυτικές προτεραιότητες των οποίων 
έχουμε υιοθετήσει στο ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020.  

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Ευρωπαϊκές Πολιτικές 



Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα και  Περιφερειακή Στρατηγική 

Γενικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι 

Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της 

περιφερειακής οικονομίας με εφαρμογή της καινοτομίας 

στην  αλυσίδα αξίας  αυτών 

Ενδυνάμωση της συνεργασίας/σύμπραξης των επιχειρήσεων με τους  

φορείς της γνώσης/ Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε 

δραστηριότητες ΕΤΑΚ. 

 

Ενδυνάμωση των νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών 

έντασης γνώσης που μπορούν να διαφοροποιήσουν την 

παραγωγική βάση της περιφέρειας 

Υποστήριξη  της  νεοφυούς επιχειρηματικότητας  

Ενδυνάμωση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

αναδυόμενους κλάδους 

Ενδυνάμωση του ρόλου των τεχνολογιών πληροφορικής 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

περιφερειακής οικονομίας 

  

Αύξηση των εφαρμογών ΤΠΕ  στις επιχειρήσεις  

  

Ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην 

κατεύθυνση της καινοτομίας και γνώσης που βασίζεται 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους 

τομείς εξειδίκευσης της RIS3 

Ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων  



Υποστηρίζεται από 4 Άξονες Προτεραιότητας,6 Θεματικούς Στόχους και 7 Επενδυτικές 
Προτεραιότητες: 

Άξονας Προτεραιότητας 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας της Κρήτης. 
ΘΣ 1 : Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΠ 1β) 
ΘΣ 2 : Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητας τους (ΕΠ 2β) 

ΘΣ 3 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (ΕΠ 3α   & 3γ) 
Άξονας Προτεραιότητας 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη 

ΘΣ 4 : Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του  άνθρακα σε 
όλους τους τομείς (ΕΠ 4στ) 

Άξονας Προτεραιότητας 4 : Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις 
αλλαγές 
ΘΣ 8 : Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (ΕΠ 8γ) 

Άξονας Προτεραιότητας 5 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

ΘΣ 9 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας (κοινωνική 
επιχειρηματικότητα) (ΕΠ 9ε) 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα και ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020  



Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Διατιθέμενοι πόροι  από το ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟ(ΕΥΡΩ) 

1(ΕΠ 1β) 11.724.418,75 

2(ΕΠ 2β) 4.000.000,00 

3(ΕΠ 3 α& 3γ) 30.173.253,75 (8.000.000) 

4(ΕΠ 4στ) 2.000.000,00 

8(ΕΠ 8γ) 2.000.000,00 

9(ΕΠ 9 ε) 5.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 53.897.672,50 



Ευρωπαϊκή Ένωση 

Άξονας Προτεραιότητας 1/Θεματικός Στόχος 1 
Οδικός Χάρτης δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1β 

 ΕΠ 1β ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ (ευρώ) 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΙΔΙΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

,ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΣΤΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΣΤΗΝ 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ,ΣΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ , ΣΤΑ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΜΕΣΩ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ,ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Έργα επίδειξης -πειραματικής 
ανάπτυξης, που προωθούν την 
έρευνα και καινοτομία σε 
τομείς της RIS3Crete  

----------------------------------------------- 
•  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

1.500.000,00 
 

---------------------------- 
 

8.724.418,75 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ 
ΜΜΕ 

1.500.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   11.724.418,75 



Ευρωπαϊκή Ένωση 

Άξονας Προτεραιότητας 1/Θεματικός Στόχος 2  
Οδικός Χάρτης δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2b 

 ΕΠ  2b ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ(ευρώ)  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΠΕ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 

ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΠΕ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ, 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

RIS3CRETE 
4.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   4.000.000,00 



Ευρωπαϊκή Ένωση 

Άξονας Προτεραιότητας 1-Θεματικός Στόχος 3 
Οδικός Χάρτης δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3a 

  ΕΠ  3a ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ (ευρώ) 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΣ ΜΕ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΦΥΤΩΡΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ INCUBATORS  
 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΜΕ  
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (GRANDS)                  

8.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   12.000.000,00 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3c 

 ΕΠ  3c ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ (ευρώ) 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ 22.173.253,75 

ΣΥΝΟΛΟ   30.173.253,75 



Άξονας Προτεραιότητας 2/Θεματικός Στόχος 4 
Οδικός Χάρτης δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4στ 

 ΕΠ 4στ ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ (ευρώ) 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΥΤΩΝ. 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ                         

2.000.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   2.000.000,00 



Άξονας Προτεραιότητας 4/Θεματικός Στόχος 8 
Οδικός Χάρτης δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8 γ 

 ΕΠ 8 γ ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ (ευρώ) 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ,ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 

RIS3Crete 

2.000.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   2.000.000,00 



Άξονας Προτεραιότητας 5/Θεματικός Στόχος 9 
Οδικός Χάρτης δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9 ε 

 ΕΠ 9 ε ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ (ευρώ) 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

5.000.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   5.000.000,00 



Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης φαίνεται να αποτελούν σήμερα ευκαιρία για μια 
διαφορετική διαδρομή ανάπτυξης και πλαίσιο για αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και των περιφερειών της. 
 
Η μετατόπιση της διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο, ο αποκεντρωμένος 
σχεδιασμός και διαχείριση των στρατηγικών RIS3 είναι ουσιαστικό συστατικό της 
έξυπνης εξειδίκευσης. Βασίζεται στην απόρριψη της λογικής 'one-size fits all' ως κοινή 
συνταγή για όλες τις περιφέρειες, η οποία προτείνει αδιακρίτως την επικέντρωση σε 
κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα και κλάδους υψηλής τεχνολογίας, την ερευνητική 
αριστεία, την προσέλκυση διεθνικών εταιρειών και την ενίσχυση των spin-offs 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης έχει υιοθετήσει ένα πρωτοποριακό σύστημα διακυβέρνησης της 
RIS με πολλαπλά επίπεδα διαβούλευσης, που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να 
φέρει  στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Επίλογος 



                                           
 
 
                                                          

                                         
 
                         ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!! 
 
 
 
 
 
                                                          

Ευρωπαϊκή Ένωση 


