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• Υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της

διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα

• Θεματικός Στόχος 01: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

• Ειδικός στόχος 1.1: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και της ανάπτυξης

διασυνοριακών clusters με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

• Προτεραιότητα επενδύσεων 1b: Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και

την καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων, των ινστιτούτων

έρευνας και ανάπτυξης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

• 2 χώρες (Ελλάδα - Ιταλία), 4 εταίροι: 2 περιφερειακές διοικήσεις & 2 τεχνολογικοί φορείς

• Συνολικός Προϋπολογισμός: 702.208,14 €

• Χρονική περίοδος: 29 μήνες (1/6/2018 – 31/10/2020)



• Πλαίσιο: Η Ελλάδα και η Ιταλία υπολείπονται του μέσου

όρου της Ε.Ε. σε δείκτες όπως η χρήση εξειδικευμένων

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις

(π.χ. για καινοτόμες startups επιχειρήσεις).

• Η ανάγκη παροχής αποτελεσματικότερων και χωρίς

αποκλεισμούς υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας για

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών

ΜΜΕ, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο σχέδιο SBA της ΠΔΕ

(αίτηση για το βραβείο EER το 2017) και στη στρατηγική S3

Smart Puglia 2020 της Απουλίας.

• Ο σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στη βελτίωση αυτής

της κατάστασης, προτείνοντας αποτελεσματικές και εφικτές

εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης G2B

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συμμετεχουσών

περιφερειών, οδηγώντας σε καλύτερη διακυβέρνηση και

ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον τοπικό ιδιωτικό τομέα.



Κύριος Στόχος:

Να ενισχυθεί σημαντικά η πληροφόρηση της αγοράς στις 2 περιφέρειες, προωθώντας εργαλεία και

πλατφόρμες για κοινές διασυνοριακές πρωτοβουλίες και να αυξηθεί η ικανότητα των

επιχειρήσεων και των φορέων καινοτομίας να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες

υποστήριξης ενθαρρύνοντας τις συνέργειες και τη συμμετοχή σε καινοτόμα δίκτυα

Δευτερεύοντες Στόχοι:

α) Σχεδιασμός και εφαρμογή προσαρμοσμένων υπηρεσιών G2B στο πλαίσιο τεχνολογικών

δυνατοτήτων και διοικητικών αρμοδιοτήτων του δημόσιου τομέα στην προσπάθειά του να

παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας στις ΜΜΕ στις συμμετέχουσες περιφέρειες

β) Πρόσβαση σε αποτελέσματα Ε&Α και μεταφορά τεχνογνωσίας στις ΜΜΕ με έμφαση σε

πιθανούς νέους καινοτόμους

γ) Παροχή νέων ευκαιριών για συνέργεια μεταξύ των ΜΜΕ και των περιφερειακών ιδρυμάτων Ε&Α

δ) Ενίσχυση της ανοιχτής καινοτομίας, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας και της

Απουλίας να πειραματιστούν, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να εξασφαλίσουν πόρους και να

πραγματοποιήσουν συνεργασίες.
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Εστίαση σε 5 τομείς εφαρμογής:

1. Ηλεκτρονικά εργαλεία για την παρακολούθηση και την

υποστήριξη της διαδικασίας χρηματοδότησης των

επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων,

2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επιτάχυνση της διαδικασίας

που σχετίζεται με την έναρξη μιας επιχείρησης με έμφαση

στις νεοσύστατες επιχειρήσεις,

3. Υπηρεσίες πληροφόρησης για επιχειρήσεις με έμφαση σε

νέα καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα (π.χ. βάση δεδομένων

για υπηρεσίες επώασης, χώρους συνεργασίας κ.τ.λ.),

4. Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για την στήριξη της έξυπνης

αντιστοίχισης και της συνεργασίας των επιχειρήσεων

(στήριξη της δικτύωσης και της ομαδοποίησής τους) καθώς και

διασύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινότητας της

Ε&Α,

5. Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την

παρακολούθηση της περιφερειακής και διασυνοριακής

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (σημαντικός μηχανισμός

στήριξης των καινοτόμων πολιτικών, των επιχειρήσεων και της

συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο).



Τα βασικά εξαγόμενα του έργου είναι:

• Μια αναλυτική έκθεση σχετικά με τους 5 τομείς εφαρμογής (επιλογή 15 μελετών

περίπτωσης)

• 3 εκθέσεις ανάλυσης των αναγκών (σχέδιο για την ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών

υπηρεσιών G2B στην Απουλία / στη Δυτική Ελλάδα / σχέδιο για την ανάπτυξη της κοινής

διασυνοριακής πλατφόρμας για την παραγωγή του innobarometer)

• Ανάπτυξη και εφαρμογή 3 πιλοτικών έργων

• Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων και από τις δύο περιφέρειες

• Πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή ή/και την ερευνητική κοινότητα

(πρόσκληση για τη δημοσίευση άρθρων και την διεξαγωγή συνεδρίων)

• Διοργάνωση Σεμιναρίων για τις ΜΜΕ

• Βαρόμετρο επιχειρηματικότητας & καινοτομίας



Πιλοτικές Δράσεις:

- Αποθήκη Δεδομένων της Περιφέρειας της Απουλίας για G2B εφαρμογές

- Δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης που φιλοξενεί τις ψηφιακές υπηρεσίες
και τα εργαλεία του έργου για την Δυτική Ελλάδα όπως: Εργαλειοθήκη για νέες
επιχειρήσεις και εργαλείο Δικτύωσης του Περιφερειακού Οικοσυστήματος
Καινοτομίας (www.egovinno.rdfrwg.gr)

- Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Βαρόμετρου για την Επιχειρηματικότητα και 
την Καινοτομία (www.innobarometer.interregegovinno.eu) 

http://www.egovinnordfrwg.gr/
http://www.innobarometer.interregegovinno.eu/


A. Η Εργαλειοθήκη

Περιέχει τα ακόλουθα τμήματα:

➢ Τον Οδηγό Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου (ολοκληρώνεται σε 8

καθοδηγούμενα βήματα και παράγεται στο τέλος ένα pdf αρχείο)

➢ Εισαγωγικά Μαθήματα στην Επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο του έργου έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα μικρο-μαθήματα:

- Εισαγωγή στην Τιμολόγηση

- Εισαγωγή στην Λογιστική

- Ανάπτυξη και Ανάδειξη του Αναταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

- Εισαγωγή στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Επιχειρηματικό Σχέδιο

- Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ



B. Η Δικτύωση

Στοχεύει στο να λειτουργήσει ως κατάλογος του περιφερειακού

οικοσυστήματος καινοτομίας για την Δυτική Ελλάδα αλλά και ως ένα

εργαλείο έξυπνου ταιριάσματος προσφοράς και ζήτησης

Το «Δίκτυο» περιλαμβάνει τέσσερις (4) κατηγορίες οντοτήτων:

➢ Επιχειρήσεις

➢ Επενδυτές

➢ Κόμβους

➢ Ειδικούς



B. Το «Δίκτυο» (συνέχεια)

Κάθε οντότητα θα εγγράφεται στην πλατφόρμα και θα δημιουργεί το δικό

της προφίλ.

Το προφίλ μιας οντότητας μετά την εισαγωγή του θα παραμένει σε

καθεστώς «αναμονής» μέχρι να εγκριθεί η εισαγωγή του στο σύστημα από

τον διαχειριστή του συστήματος (εναλλακτικά δύναται να δημιουργηθεί

μια περιφερειακή επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό).



Για κάθε οντότητα συλλέγεται συγκεκριμένη πληροφορία που θα επιτρέπει

την αναζήτηση στην πλατφόρμα με βάση λέξεις-κλειδιά ή σύμφωνα με

προκαθορισμένα κριτήρια.

Για κάθε οντότητα που επιλέγεται παρουσιάζονται αυτόματα πληροφορίες

σχετιζόμενων οντοτήτων.

Παραδείγματα αναζήτησης:

- Αναζήτηση για συγκεκριμένη τεχνογνωσία σε όλες τις οντότητες

- Εταιρίες προς πώληση

- Διαθέσιμες Επιχειρήσεις, Κόμβοι, Επενδυτές και ειδικοί στην Περιφέρεια, κλπ.

B. Το «Δίκτυο» (συνέχεια)



B. Το «Δίκτυο» (συνέχεια)

- Οπτική απεικόνιση των οντοτήτων σε χάρτη

- Σύντομα η πλατφόρμα θα διαθέτει και γραφική απεικόνιση των

περιεχομένων της (π.χ. οντότητες ανά κλάδο, κλπ.).
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Γ. Το «Βαρόμετρο»

- Εισαγωγή δεδομένων από διάφορες πηγές (ΑΑΔΕ, Eurostat, Arti,

Regional Viewer, EKΤ) με αυτόματα/ημιαυτόματο τρόπο.

- Εξαγωγή δεδομένων απ’ όλες τις πηγές σε πίνακες και δημιουργία

γραφημάτων για επιλεγμένα πεδία δεδομένων



Γ. Το «Βαρόμετρο» (συνέχεια)

- Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την παρακολούθηση

της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα

(https://cysec.xyz/surveylm/index.php/71656?newtest=Y&lang=el)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Για περισσότερες πληροφορίες:
URL: www.interregegovinno.eu

email: ctzomakas@ptapde.gr

http://www.interregegovinno.eu/
mailto:ctzomakas@ptapde.gr

