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Άξονας Προτεραιότητας 1 

• ΘΣ1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 
– 1.α: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) (έχει εξειδικευθεί, προκηρυχθεί, προς 

υποβολή προτάσεων)  
– 1.β: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 

επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (έχει 
εξειδικευθεί, προκηρυχθεί, ένταξη)  

• ΘΣ2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής 
σύνδεσης) 
– 2β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της 

ζήτησης για ΤΠΕ  
– 2γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 

ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία (προς εξειδίκευση) 

• ΘΣ3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
– 3α: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων 

ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων (έχει εξειδικευθεί) 

– 3β: Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
διεθνοποίηση (έχει εξειδικευθεί) 

– 3δ: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας (έχει εξειδικευθεί) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1 



Σχέδιο δράσης RIS3 

• Άξονας 1: Μηχανισμοί και μέσα ενσωμάτωσης της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην πραγματική 
οικονομία 

• Άξονας 2: Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τομέα για (α)  να 
αναπτυχθεί εξωστρεφώς στοχεύοντας σε μικρές αγορές 
υψηλής προστιθέμενης αξίας (niche markets), (β)  να 
εκσυγχρονιστεί και να ενσωματώσει καινοτομικές 
παραγωγικές και εμπορικές διαδικασίες εξυπηρετώντας και 
τοπική τουριστική αγορά.   

• Άξονας 3: Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός με επενδύσεις ή 
και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο ανάδειξη 
συγκριτικών πόρων νησιών ΠΒΑ. 

• Άξονας 4: Νησιά ίσων ευκαιριών για αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες σε καθημερινότητα πολιτών. 
 

 



Έγκριση από ΕΕ 

• H Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Ref. Ares (2015) 
3073022/22.07.15 ενέκρινε τη Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) του Ε.Π «Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020». 

 



Χρηματοοικονομική εικόνα της RIS3 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ Π/Υ % συμμετοχής 

1 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3.675.000 14,82% 

2 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΉ 11.725.000 47,28% 

3 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΦΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6.850.000 27,62% 

4 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΝΗΣΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 2.550.000 10,28% 

ΣΥΝΟΛΟ 24.800.000 100,00% 



Επιχειρηματική Ανακάλυψη  
(1η Φάση Διαβούλευσης) 

• Αναλυτική προσέγγιση του τοπικού 
παραγωγικού και κοινωνικού ιστού.  

– (α) διοργάνωση τοπικών συναντήσεων στο νησί 
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων  

– (β) χρήση ημι-δομημένων ερωτηματολογίων, 

– (γ) Εκτός από τις επιχειρήσεις στη λίστα των 
συμμετεχόντων στις συναντήσεις και στα 
ερωτηματολόγια συμπεριλήφθηκαν και τοπικοί 
φορείς.  



Επιχειρηματική Ανακάλυψη  
(1η Φάση Διαβούλευσης) 

Είδος διαβούλευσης Λέσβος Λήμνος Χίος Σάμος 

Συναντήσεις για την «έξυπνη εξειδίκευση» 1 1 1 1 

Ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις 5 10 8 10 

Ερωτηματολόγια σε φορείς 4 7 4 7 



•   

 

Επιχειρηματική ανακάλυψη  
(2η Φάση Διαβούλευσης)  

Νησί Τομείς επικέντρωσης 

Μυτιλήνη Αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σύνδεσή του με τα προϊόντα της γης όπου το 

νησί παρουσιάζει πλεονεκτήματα (λάδι, ούζο). Σύνδεση των παρεμβάσεων στον τουριστικό 

κλάδο με τα στοιχεία αυτά. 

Χίος Επικέντρωση στον διατροφικό τομέα και ιδιαίτερα στην μοναδικότητα του προϊόντος της 

μαστίχας και τις εναλλακτικές χρήσεις της. Σύνδεση των παρεμβάσεων στον τουρισμό με τις 

προτεραιότητες αυτές. 

Λήμνος Επικέντρωση της στρατηγικής στις δυνατότητες του αγροδιατροφικού τομέα και σύνδεσή 

του με τον τουρισμό.  

Σάμος Επικέντρωση στους τομείς της οινοποιϊας και του τουρισμού σε συσχέτιση με την παραγωγή 

τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων του νησιού 

(Πυθαγόρας, Ευπαλίνειο Ορυγμα, κλπ) 

Ικαρία Διάρθρωση της στρατηγικής με βάση τις δυνατότητες αξιοποίησης της γεωθερμίας και των 

ιαματικών πηγών του νησιού και σύνθεση του τουριστικού προϊόντος με τους πόρους 

αυτούς καθώς και με τον διατροφικό τομέα, στο πλαίσιο της προώθησης προτύπων 

μεσογειακής διατροφής. 



Θεματικά Εργαστήρια  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Θεματικό Εργαστήριο στην Αλυσίδα Αξίας του 

Ούζου. 

Μυτιλήνη 2 Νοεμβρίου 2015 

Ειδικό Θεματικό Εργαστήριο: Ενίσχυση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων στην αλυσίδα 

παραγωγής της Μαστίχας Χίου. 

Τηλεδιάσκεψη 6 Νοεμβρίου 2015 

Θεματικό Εργαστήριο στην Αλυσίδα Αξίας της 

Αγροδιατροφής στη Λήμνο. 

Μύρινα 12 Νοεμβρίου 2015 

Θεματικό Εργαστήριο στην αλυσίδα παραγωγής 

του Ελαιολάδου. 

Μυτιλήνη 18 Νοεμβρίου 2015 

Θεματικό Εργαστήριο στην αλυσίδα παραγωγής 

του Τουρισμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Χίος 6 Δεκεμβρίου 2015 



Επιχειρηματική Ανακάλυψη 
(Αγροδιατροφή/Λήμνος) 



1η πρόσκληση RIS3 

• Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο»  2014-2020 
• Άξονα Προτεραιότητας 1 
• Θ.Σ1  «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας»  
• Επενδ. Προτ. 1β: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, 

ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας 
και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης»  

• Δράση 1.β(2): «Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή/και της 
χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική 
και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα 
στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό».  

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1β1: αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για 
τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία 

• ΕΤΠΑ, δημόσια δαπάνη 1.250.000,00€ και ισόποση ιδιωτική συμμετοχή. 



Περιεχόμενο πρόσκλησης-1 

• Η δράση αφορά τη δημιουργία κέντρων έρευνας 
προϊόντων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με στόχο 
την πραγματοποίηση  βιομηχανικής έρευνας σε τομείς 
παραγωγής και προϊόντα που αναδείχθηκαν σε 
τομείς/προϊόντα προτεραιότητας από τη  διαδικασία 
επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (εφεξής RIS3) της Περιφέρειας.  

• Η δράση συμβάλει στον στόχο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για 
– α) την ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις καινοτομιών καινοτομίας 

σύμφωνα με τις παραγωγικές / επιχειρηματικές ανάγκες και  
– β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, με στόχο την 

ενσωμάτωση των καινοτομικών αποτελεσμάτων τους στις 
επιχειρήσεις. 

 



Περιεχόμενο πρόσκλησης-2 

• Η δράση καλεί υπό σύσταση επιχειρήσεις,  

• Με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 72 «Επιστημονική 
έρευνα και ανάπτυξη» και αφορά τη δημιουργία 
κέντρων έρευνας προϊόντων, στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου, με στόχο την πραγματοποίηση  
βιομηχανικής έρευνας σε τομείς παραγωγής και 
προϊόντα που αναδείχθηκαν σε τομείς/προϊόντα 
προτεραιότητας από τη  διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (εφεξής RIS3) της Περιφέρειας. 

  

 



• Οι ενισχύσεις που αφορούν στο σύνολο των δαπανών του 
επιχειρηματικού σχεδίου, εξαιρουμένων των δαπανών για 
αμοιβές προσωπικού, θα διατεθούν στο πλαίσιο του αρ. 26 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 
εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

• Οι ενισχύσεις που αφορούν στις δαπάνες για αμοιβές 
προσωπικού  θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού 
για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της 
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 
352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (De minimis aid). 
 

Περιεχόμενο πρόσκλησης-3 



 



 



 



 



Τελική ένταξη 

 



2η Πρόσκληση RIS3 

• Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο»  2014-2020 

• Άξονα Προτεραιότητας 1 

• Θ.Σ1  «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»  

• Επενδ. Προτ. 1α: Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως 
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος   

• Δράση 1.α: «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και 
δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας».  

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.α.1 : Αναβάθμιση και διεύρυνση του ισχνού ερευνητικού ιστού της 
Περιφέρειας, για ερευνητική δραστηριότητα, που κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετεί τις 
αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική RIS 3 

• ΕΤΠΑ, δημόσια δαπάνη 1.875.000,00€. 

• Δυνητικοί Δικαιούχοι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ 

• Δείκτες εκροών :CO24- Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 6 

• Υποβολή από 01/09/2017 έως την 20/10/2017 



• ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων 

• υποστήριξη της εφαρμογής της 
περιφερειακής RIS3 

• στόχος η δραστηριοποίηση των τοπικών και 
μη φορέων ανάπτυξης. 

Στοιχεία πρόσκλησης 



Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υποδομές που θα ενισχυθούν αφορούν 
σε ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικού-
ερευνητικού  έργου : 
• για την βελτίωση και την εξέλιξη των μοναδικών τοπικών, παραδοσιακών 

προϊόντων διατροφής προσανατολισμένα στην RIS3. 
• για τη διαχείριση θαλασσίων πόρων και τη μελέτη των περιβαλλοντικών 

και άλλων επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης στον 
παράκτιο χώρο. 

• για την τεχνολογικά ασφαλή παραγωγή και διαχείριση πολιτισμικών 
υπηρεσιών και προϊόντων με ταυτόχρονη αναβάθμιση και συγκρότηση 
ενός νέου πλαισίου συστημικής οργάνωσης των προϊόντων του 
Πολιτισμού, του Ψηφιακού Πολιτισμού και της Διαπολιτισμικής 
Επικοινωνίας. 

• για την ανάπτυξη επιστημονικού-ερευνητικού  έργου για  έξυπνες 
μεταφορές στο χώρο της Ναυτιλίας και του Εμπορίου. 
 

Παράδειγμα 



• Αναβάθμιση της έρευνας στην Περιφέρεια 

• Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για 
την ανάδειξη υφιστάμενων προϊόντων, καθώς 
την δημιουργία νέων προϊόντων και 
μεταπροϊόντων και την ανάπτυξη υπηρεσιών. 

• Η ερευνητική υποδομή θα πρέπει να καταλήγει 
στην δημιουργία προϊόντος το οποίο θα 
διατίθεται για χρήση στο παραγωγικό δυναμικό 
της περιφέρειας και θα είναι ευρέως 
δημοσιευμένο. 

 

Στόχος Πρόσκλησης 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

• Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις με στόχο  

– την αναβάθμιση,  

– συμπλήρωση  

– ή / και επέκταση  

– ή / και δημιουργία ερευνητικών υποδομών  

• κτιριακές υποδομές  

• εξοπλισμός νέο ή αναβάθμιση και επέκταση 
υφιστάμενου  



Κρατική ενίσχυση?? 

•  Σύμφωνα με τη νομολογία προκειμένου μια 
ενίσχυση να χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, απαιτούνται σωρευτικά τα εξής:  
– ύπαρξη μιας επιχείρησης,  

– δυνατότητα καταλογισμού του μέτρου στο Δημόσιο,  

– χορήγηση πλεονεκτήματος,  

– επιλεκτικότητα του μέτρου  

– και τις δυνητικές επιπτώσεις της στον ανταγωνισμό 
και στις συναλλαγές εντός της Ένωσης  



Άξονας Προτεραιότητας   1: " Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία." 

Θεματικός Στόχος  3 Επενδυτική Προτεραιότητα 

Τίτλος Τίτλος Κωδικός  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 

του τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση 
της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων 
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

3a 

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για 
ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη 
διεθνοποίηση 

3b 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, 
και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

3d 

Εξειδίκευση δράσεων Θ.Σ.3 
Κρατικές ενισχύσεις 



Εξειδίκευση δράσεων Αξ.Προτ.1/ΘΣ3 

 

 

 

 

Κωδικός Δράση 

Συνολική 

Δαπάνη 

(εκ. Ευρώ) 

Δημόσια 

Δαπάνη            

(εκ. Ευρώ) 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή          

(εκ. Ευρώ) 

Αναπτυξιακός 

Νόμος 

3a.2.1 

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών 

καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στον 

αγροδιατροφικό (2η μεταποίηση) τομέα ή/και στον 

τουρισμό. 

5,5 2,5 3 

3b.1.1 

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για 

αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου 

προς την κατεύθυνση συνεργασιών με άλλες 

επιχειρήσεις, με στόχο την εξωστρέφεια τους. 

4,4 2 2,4 

3b.1.2 
Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη κάθετων 

ή/και οριζόντιων συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις. 
2 1 1 

3d.1.1 

Ενίσχυση νέων και νέων ανεξάρτητων, καθώς και 

υφιστάμενων ΜΜΕ για βελτίωση των παραγωγικών 

εμπορικών ή/και διοικητικών λειτουργιών, με χρήση 

καινοτομιών, για ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο 

την εξωστρέφεια. 

17 7 10 

3d.2.1 
Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στον 

μεταποιητικό τομέα της Περιφέρειας. 
6 3 3 



Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης  

 

 

 

 

• Για τις ανωτέρω δράσεις κρατικών ενισχύσεων η 
ΕΥΔ έχει σε αυτή την φάση προγραμματίσει να 
αξιολογήσει και αναδείξει ως ενδιάμεσο φορέα 
διαχείρισης την Δι.Α.Π. 

• Για τις ανωτέρω δράσεις έχει γίνει σχετική 
διαδικασία συντονισμού με την ΕΥΚΕ και έχουν 
κατατεθεί σχετικές παρατηρήσεις οι οποίες θα 
ενσωματωθούν στα κριτήρια.  



 



Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης στην 
Αγρο-διατροφή 

• “Rural diversification and Smart Agri-Food 
destinations” 

• Ερευνητικό έργο-πρόταση 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Περιφέρεια Βόρειας Βραβάντης (Ολλανδία, 
Αϊντχόφεν) 

• Kick off 6-7 Δεκεμβρίου 

• http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-
areas 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas


 

 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας  


