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Σσνέργειες και σσμπληρωματικότητα ΕΠΑνΕΚ
με τα Περιυερειακά Επιτειρησιακά Προγράμματα
Καηά θχξην ιφγν ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (απνθιεηζηηθά κέζσ
ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 1 θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο ΘΣ2 θαη 3) ζα ππνζηεξηρζεί
απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΕΠΑλΕΚ, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ. Γηα ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε εηδηθήο θχζεο ή θιίκαθαο αλάγθεο θαη επηδησθφκελεο αιιαγέο
ε ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ ηα ΠΕΠ.
Σηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο
πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο άκεζεο ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ επηρνξεγήζεσλ
ή έκκεζσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ή /θαη
ζπλδπαζκνχ απηψλ θαζψο θαη δξάζεηο δηαζχλδεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε θνξείο
πνπ δηεμάγνπλ έξεπλα. Δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην
ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
εμππεξέηεζε ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ εζληθήο θιίκαθαο θαζψο θαη ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ζε Επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (excellence), δξάζεηο πςεινχ
ζρεηηθά πξνυπνινγηζκνχ νη νπνίεο, εάλ θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, δελ είλαη
δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ απφ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ησλ ΠΕΠ ή/θαη δξάζεηο
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θνξείο απφ δηάθνξεο πεξηθέξεηεο, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ
απφ ην ΕΠΑλΕΚ ζην νπνίν , πεξηιακβάλνληαη επίζεο δξάζεηο εζληθήο εκβέιεηαο πνπ
αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο αξηζηείαο, ηεο εμσζηξέθεηαο
(θαη κέζσ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ) ησλ ππνδνκψλ έξεπλαο (ζην πιαίζην ηνπ
Εζληθνχ Οδηθνχ Φάξηε Εξεπλεηηθψλ Υπνδνκψλ) θαζψο θαη ππνδνκψλ θαηλνηνκίαο,
σο δνκέο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο π.ρ. ππνδνκέο γηα
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
αλάπηπμε εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ πξνηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ, πξαγκαηνπνίεζε ζπλδπαζηηθψλ δξάζεσλ πξνβνιήο δηαθνξεηηθψλ
θιάδσλ/πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ θιπ.
Μέζσ ηνπ ΕΠΑλΕΚ ζα πινπνηεζνχλ δξάζεηο εζληθήο ή εζηηαζκέλεο πεξηθεξεηαθήο
εκβέιεηαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο RIS3 ζηνρεχνληαο:
ζηελ ελίζρπζε ηεο ελδνγελνχο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηηο επηρεηξήζεηο
ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο
ζηελ αλάπηπμε
ηερλνινγηθήο

θαη
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ηεο
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ζηελ ελίζρπζε ηεο αξηζηείαο ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο
ζηελ ελίζρπζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο Καηλνηνκίαο κε ην
Χεθηαθφ Θεκαηνιφγην
ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο
ηεο Ε.Ε., άιιεο πνιηηηθέο ηνπ Επξσπατθνχ Φψξνπ Έξεπλαο θαη Δηεζλείο
Οξγαληζκνχο
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ζηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ αλαγθψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηηο
πεξηθεξεηαθέο RIS3 ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηθέξεηεο, γηα ηελ επίηεπμε
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.
Το ΕΠΑνΕΚ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έρεη ιάβεη ζνβαξά ηηο πεξηθεξεηαθέο
πξνηεξαηφηεηαο φπσο αλαδείρζεθαλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ
έμππλε εμεηδίθεπζε. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ηεο αληίζηνηρεο εζληθήο RIS3. Μέζα απφ ηελ κεζνδνινγηθή αλάιπζε απνδεηθλχεηαη
φηη νη ζηξαηεγηθέο απηέο ζπγθιίλνπλ ζεκαηηθά ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ. Η
ζπζηεκαηηθή δηαβνχιεπζε κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο πιαηθφξκεο θαηλνηνκίαο πνπ
αλαπηχρζεθαλ νδήγεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ
ζε εζληθφ επίπεδν ηφζν ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο φζν θαη ηνπο
λένπο δπλακηθνχο ρψξνπο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο
αλαθάιπςεο. Ταπηφρξνλα, πξνέθπςαλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε επίπεδν
ζηξαηεγηθήο παξέκβαζεο αλάκεζα ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο επεκβάζεηο θαη απηέο ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Μέσω των ΠΕΠ ζα πινπνηεζνχλ δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην παξαγσγηθφ δπλακηθφ
ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο κέζσ ηεο έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε θαη κε ηελ αλάδεημε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο.
Απφ ηα ΠΕΠ πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ρακεινχ ζρεηηθά
πξνυπνινγηζκνχ κε ηνπηθή ζηφρεπζε, αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε πεξηθεξεηαθψλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ
Πεξηθεξεηψλ, κε θχξηα ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Σε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν κέζσ ηεο ΕΠ 1.β, αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ελδεηθηηθά δξάζεηο
πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο βαζηζκέλεο ζηελ θαηλνηνκία, δξάζεηο
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ RIS3, αμηνπνίεζε παηεληψλ, δξάζεηο technology audits, RDI
coaching/innovation management training, δεκηνπξγίαο θνπιηνχξαο θαηλνηνκίαο,
proactive brokers, matchmakers, δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θνηηεηψλεπηζηεκφλσλ-εξεπλεηψλ ζε επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο RIS3 ησλ
Πεξηθεξεηψλ, δξάζεηο επίδεημεο γηα ηε δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ ΑΕΙ-ΕΚ, ERA Chairs, δξάζεηο επηβξάβεπζεο επηρεηξήζεσλ πνπ
θαηλνηνκνχλ, δξάζεηο ζπλεξγαζηψλ έξεπλαο-ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο αλάκεζα
ζηηο επηρεηξήζεηο θαη επηζηεκνληθνχο νξγαληζκνχο εληφο θαη εθηφο πεξηθέξεηαο.
Σε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κέζσ ηεο ΕΠ 1.α αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ θπξίσο
δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ θαηλνηνκίαο ζηνπο ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ RIS3 (competence centers, incubators, κνλάδεο
αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπηθψλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θ.α) ή/θαη ζε ζπλέξγεηα κε ηνπο
πεξηθεξεηαθνχο θφκβνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ Οδηθνχ Φάξηε Εξεπλεηηθψλ Υπνδνκψλ.
Επίζεο, κέζσ ηεο ΕΠ 1.α δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο πξνψζεζεο θαη

δεκνζηφηεηαο γηα ηε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ
ππνδνκψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ ηεο πεξηθέξεηαο ζηηο ππνδνκέο, δξάζεηο εθπαίδεπζεο ησλ
ρξεζηψλ θηι.
Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο
θαη ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ ζα εμεηδηθεπζνχλ πεξαηηέξσ νη δξάζεηο πνπ
δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ άιια ΕΠ. Εηδηθφηεξα ν ζπληνληζκφο γηα ηελ
επζπγξάκκηζε ησλ δξάζεσλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο (αηξεζηκφηεηεο) θαη ηελ απνθπγή
επηθαιχςεσλ θαη εζσηεξηθψλ αληαγσληζηηθψλ δξάζεσλ ζπλερίδεηαη λα γίλεηαη κέζα
απφ θαηάιιειεο δνκέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε ζπλαθείο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο
κεηαμχ α) εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο θαη β) ηεο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε θαζψο θαη επηκέξνπο ηνκεαθέο ζηξαηεγηθέο
φπσο απηήο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Σην πιαίζην ηνπ ΘΣ4, νη δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαηνηθηψλ
ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θπξίσο απφ ην ΕΠΑλΕΚ θαη πεξηνξηζκέλα απφ ηα ΠΕΠ.
Αληίζηνηρα, νη δξάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκφζησλ θηηξίσλ ζα
ππνζηεξηρζνχλ απφ ην ΕΠΑλΕΚ θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηα θηίξηα ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο ελψ απφ ηα ΠΕΠ ζα ππνζηεξηρζνχλ παξεκβάζεηο ζε θηίξηα
πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα. Οη δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαηά βάζε απφ ην ΕΠΑλΕΚ φπσο
θαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα έμππλα δίθηπα.
Η πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ πξνυπνζέηεη φηη δελ ζα πξνθεξπρζνχλ
δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ΘΣ1 θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ΘΣ3 θαη ζρεηίδνληαη
κε θαηλνηνκία, κέρξη λα νινθιεξσζεί (α) ε ζπζρέηηζε ηεο εζληθήο RIS3 κε ηηο
πεξηθεξεηαθέο θαη ηα αληίζηνηρα ΠΕΠ θαη (β) ν Οδηθφο Φάξηεο εξεπλεηηθψλ
ππνδνκψλ. Απηφ δελ αθνξά:
Εκπξνζζνβαξή έξγα πνπ ζα πξν-ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Ε.Ε.
Έξγα θαηλνηνκίαο κε πηινηηθφ ραξαθηήξα
Πξνδεκνζίεπζε δξάζεσλ

