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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασµα Πρακτικού 5/06-04-2015
Αριθµ. Απόφασης 28/2015
Στο Ηράκλειο σήµερα ∆ευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας),
συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας
Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν
µε την αριθµ. 54/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα
από τη µε αριθµ. πρωτ. 41112/31-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης και οι Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε κ.κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης
(Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Λιονή Μαρία (Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύµνου), Πετράκη Πελαγία (Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου) και Βουλγαράκης
Απόστολος (Περιφερειακής Ενότητας Χανίων) καθώς και οι Περιφερειακοί
Σύµβουλοι κ.κ.: Αγοραστάκης Γεώργιος, Ανηψητάκης Αντώνιος, Βαµβακάς
Λάµπρος, Βαµιεδάκης Μιχαήλ, Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ, Γιαννούλης
Νικόλαος, Γουλιδάκης Ιωάννης, ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκης Νικόλαος,
∆εικτάκης Ιωάννης, ∆εληµπαλταδάκης Γεώργιος, Ζερβάκης Γεώργιος, Θραψανιώτης
Εµµανουήλ, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος, Καµπουράκης
Λάµπρος, Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας, Κλάδου Κυριακή (Σάντυ), Κλώντζας Εµµανουήλ,
Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κώτσογλου
Κυριάκος, Λεβάκη Όλγα, Λεονταράκης Ιωάννης, Μανασάκη-Ταβερναράκη Βιργινία,
Μανιαδάκης Αναστάσιος (Τάσος), Μαρής Γεώργιος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος,
Μιχελογιάννης ∆ηµήτρης, Ξυλούρης Νικόλαος, Ορφανός Στυλιανός, Παρασύρης
Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκη - Μπελιβάνη Ζαχαρένια,
Σηµανδηράκης Παναγιώτης, Σηφάκης Αντίπας, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Σταµατάκης
Μανόλης, Συριγωνάκης Νικόλαος, Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία, Τζεδάκης
Σταύρος, Τουπάκης Φανούριος, Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Φιλιππής Απόλλων και
Χνάρης Εµµανουήλ.
....... Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόµιµα οι Περιφερειακοί
Σύµβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Βαονάκης ∆ηµήτριος, Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κυριακάκης Ιωάννης, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος και Σταθάκης Ιωάννης.
....... Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: Κασσωτάκη Μαρία
Προϊσταµένη Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Κ., Παπαδάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος
και Υποδοµών Π.Κ., Αντωνακάκη Μαρία Αναπληρώτρια Γενική ∆/ντρια Ανάπτυξης
Π.Κ., Μπαζοπούλου – Μιχελέτου Στέλλα Προϊσταµένη ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού Π.Κ., Χρυσός Γεώργιος Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος
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Μισθοδοσίας και Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης
Οικονοµικού Π.Κ., Τσιούκας Γρηγόρης υπάλληλος Νοµικής Υπηρεσίας Π.Κ.,
Καργάκη Ελένη αποσπασµένη υπάλληλος ΥΠΕΚΑ στην Π.Κ., Καρούσου Αλίκη
υπάλληλος ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Κ., Μαργιούλα Ελισάβετ Αναπληρ.
Προϊσταµένη Τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού της ∆/νσης Αγροτ.
Οικ. & Κτην. Π.Ε. Λασιθίου, Σαϊτάκης Αρτέµης ∆ιευθυντής του Τεχνολογικού Πάρκου
Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Αναγνωστάκη
Πόπη, Νικάκη ∆έσποινα και Γιαννής ∆ηµήτρης υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών
Οργάνων.
....... Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα.
2. Το Π.∆. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ
242/27-12-2010, τεύχος Α΄).
3. Την εισήγηση του κ. Αντίπα Σηφάκη Αντιπεριφερειάρχη Π.Κ. στον Τοµέα
Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Καινοτοµίας.
4. Την παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης από την
κα Μαρία Κασσωτάκη, Προϊσταµένη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Κρήτης, η οποία µεταξύ άλλων ανέφερε: «
A
A.. ΤΤΟ
ΟΠ
ΠΛ
ΛΑ
ΑΙΙΣΣΙΙΟ
Ο ΣΣΧ
ΧΕ
Ε∆
∆ΙΙΑ
ΑΣΣΜ
ΜΟ
ΟΥ
Υ ΤΤΗ
ΗΣΣ ΣΣΤΤΡ
ΡΑ
ΑΤΤΗ
ΗΓΓΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Ε
ΕΞΞΥ
ΥΠ
ΠΝ
ΝΗ
ΗΣΣ Ε
ΕΞΞΕ
ΕΙΙ∆
∆ΙΙΚ
ΚΕ
ΕΥ
ΥΣΣΗ
ΗΣΣ
Α.1. Το πλαίσιο πολιτικής
Η Ευρώπη αντιµετωπίζει µεγάλες οικονοµικές προκλήσεις που απαιτούν µια
φιλόδοξη οικονοµική πολιτική για τον 21ο αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει
το όραµά της για την κοινωνική οικονοµία της αγοράς, στο πλαίσιο της στρατηγικής
για την Ευρώπη 20201, το οποίο στοχεύει στην αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
αδυναµιών των ευρωπαϊκών περιφερειών µέσα από την πρόοδο τριών
αλληλοενισχυόµενων προτεραιοτήτων:
• τη -βασισµένη στη γνώση και καινοτοµία- έξυπνη ανάπτυξη
• την αειφόρο ανάπτυξη, την προώθηση µιας πιο αποδοτικής στη χρήση
πόρων, οικονοµίας και
• τη χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, την προώθηση µιας οικονοµίας υψηλής
απασχόλησης µέσω της εξασφάλισης οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής.
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http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτοµία και την
επιχειρηµατικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής για την Ευρώπη
2020 και αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της απάντησης της Ευρώπης στην
οικονοµική κρίση. Επιδιώκεται η εφαρµογή µιας στρατηγικής και ολοκληρωµένης
προσέγγισης για την καινοτοµία που θα αξιοποιεί το ευρωπαϊκό, εθνικό και
περιφερειακό δυναµικό έρευνας και τεχνολογίας.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», υιοθετήθηκε από την Επιτροπή η
εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτοµίας»η οποία θέτει το πλαίσιο µιας
ολοκληρωµένης στρατηγικής για την καινοτοµία, µε σκοπό την ενίσχυση της
ικανότητας της Ευρώπης να επιτύχει έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης ως ένα µέσο για
την επίτευξη αυτών των στόχων.
Η έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης, προτείνει µια στρατηγική και ένα παγκόσµιο
ρόλο για κάθε εθνική και περιφερειακή οικονοµία αφού απευθύνεται και εφαρµόζεται
τόσο στις πρωτοπόρες όσο και στις λιγότερο προηγµένες περιφέρειες και
επιπλέον προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των περιφερειών. Η έξυπνη εξειδίκευση
εστιάζει στον προσδιορισµό των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων σε συγκεκριµένους
τοµείς ή τµήµατα της αγοράς µιας χώρας ή µιας περιφέρειας, εµπλέκει τους συναφείς
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς µέσω µιας διαδικασίας bottomup και αναπτύσσει ένα
όραµα για το µέλλον. ∆ίνοντας έµφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες, εφαρµόζει
ένα σχέδιο δράσης και ενσωµατώνει µηχανισµούς συνεχούς παρακολούθησης και
αξιολόγησης.
Η έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης έχει επίσης προωθηθεί από την Ανακοίνωση «Η
συµβολή της Περιφερειακής πολιτικής στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της
στρατηγικής Ευρώπη 2020»2. Στο έγγραφο αυτό η Επιτροπή ενθαρρύνει το
σχεδιασµό των εθνικών - περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτοµίας για
την έξυπνη εξειδίκευση, ως µέσο για την παροχή περισσότερο στοχευµένης
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταµεία(Ε∆ΕΤ) και ως ένα σηµαντικό µέσο για την
εξασφάλιση συνεργιών µεταξύ του «Ορίζοντα 2020»3και των διαρθρωτικών ταµείων
προς όφελος της περεταίρω ανάπτυξης της επιστηµονικής αριστείας.
Η «Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη»4αποτελεί, επίσης, µια εµβληµατική
πρωτοβουλία. Είναι, µε τη σειρά της, τµήµα της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020
και έχει ως στόχο την επίτευξη βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και την ανάδειξη
κοινωνικού οφέλους από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η
πρωτοβουλία της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη αφορά όλες τις περιφέρειες
και τις πόλεις, και ως εκ τούτου παραµένει απόλυτα συνδεδεµένη µε το σχεδιασµό
των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.
Οι εθνικές - περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας για την έξυπνη
εξειδίκευση (RIS3) αποτελούν ολοκληρωµένες, -τοπικά προσανατολισµένεςστρατηγικές οικονοµικού µετασχηµατισµού που διαµορφώνονται βάσει των
παρακάτω 5 αξόνων :
2

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/ communic/comm_en.htm
3
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_ en.cfm?pg=h2020-documents
4

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda
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1. Εστιάζουν την υποστηρικτική πολιτική και τις επενδύσεις σε κοµβικές
εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη
βασισµένη στη γνώση, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που σχετίζονται µε
τις ΤΠΕ
2. Βασίζονται στα δυνατά σηµεία κάθε χώρας/περιφέρειας, στα ανταγωνιστικά
τους πλεονεκτήµατα και στις δυνατότητες για αριστεία
3. Υποστηρίζουν την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρµοσµένη
καινοτοµία και στοχεύουν στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα
4. Εµπλέκουν πλήρως τους ενδιαφερόµενους φορείς µέσω µιας διαδικασίας
bottom up η οποία έχει ως χαρακτηριστικό την συνεχή επιχειρηµατική
ανακάλυψη και ενθαρρύνουν την καινοτοµία και τον πειραµατισµό
5. Είναι τεκµηριωµένες ποιοτικά και ποσοτικά και προβλέπουν συστήµατα
παρακολούθησης και αξιολόγησης µέσω κατάλληλης δέσµης δεικτών
Ο καθορισµός των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της RIS3 εστιάζεται στους τοµείς
στους οποίους διαφαίνονται δυνατότητες ανάπτυξης ή/και εξειδίκευσης της τοπικής
οικονοµίας και οι οποίοι δύνανται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον τόσο των
φορέων της γνώσης και έρευνας όσο και του επιχειρηµατικού κόσµου. Αποτελεί
κρίσιµο θέµα σε µια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η επιλογή περιορισµένου και
ορθώς τεκµηριωµένου αριθµού προτεραιοτήτων. Οι προτεραιότητες αυτές θα
αφορούν στους τοµείς εκείνους όπου µια περιοχή µπορεί ρεαλιστικά να
ελπίζει ότι θα αναβαθµιστεί/πρωταγωνιστήσει. Παράλληλα µε τις συγκεκριµένες
τεχνολογικές ή/και τοµεακές προτεραιότητες θα πρέπει να αναδεικνύονται και οι
προτεραιότητες οριζόντιου τύπου, που θα αναφέρονται στη διάχυση και εφαρµογή
των Βασικών Τεχνολογικών Γενικής Εφαρµογής (ΒΤΓΕ-Key Enabling Technologies),
καθώς και των λοιπών κοινωνικών και οργανωσιακών καινοτοµιών.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σηµασία της παρακολούθησης και αξιολόγησης των
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς συνδέονται µε την αποτελεσµατικότητα
των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων στην περιοχή εφαρµογής των. Για το
λόγο αυτό
οφείλουν να προβλέψουν ένα σύστηµα παρακολούθησης και
επανεξέτασης το οποίο απαιτεί µε τη σειρά του την επιλογή κατάλληλων δεικτών
µέσω των οποίων θα παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων και
δράσεων που έχουν υιοθετηθεί.
Στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής, η έξυπνη εξειδίκευση έχει προταθεί ως µια
αιρεσιµότητα (ex-ante conditionality). Αυτό σηµαίνει ότι κάθε Κράτος-µέλος και
περιφέρεια πρέπει σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρµογή µια στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης, ώστε να µπορέσει να λάβει οικονοµική στήριξη από την ΕΕ µέσω των
διαρθρωτικών ταµείων.
Α.2. Το περιεχόµενο
Η βασική θεωρία η οποία ενσωµατώνεται στη στρατηγική προσέγγιση της έξυπνης
εξειδίκευσης είναι, ότι συσσωρεύοντας γνώση και συνδέοντας τη µε περιορισµένο
αριθµό ιεραρχηµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι χώρες και οι περιφέρειες θα
µπορούσαν να γίνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσµια οικονοµία.
Η έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης είναι «έξυπνη» για δύο βασικούς λόγους:
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•

•

Πρώτον, συνδέει την έρευνα και την καινοτοµία µε την οικονοµική ανάπτυξη µε
νέους τρόπους, όπως είναι η επιχειρηµατική ανακάλυψη και ο καθορισµός
των προτεραιοτήτων από τους φορείς χάραξης πολιτικής σε στενή
συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς. (bottom up διαδικασία)
∆εύτερον, αυτή η διαδικασία διαθέτει έναν εξωστρεφή προσανατολισµό,
ωθώντας τις περιφέρειες να είναι φιλόδοξες αλλά και ρεαλιστικές ως προς το τι
µπορούν να επιτύχουν, ενώ συνδέει το τοπικό παραγωγικό δυναµικό µε
συστήµατα παραγωγής γνώσης και αλυσίδες παραγωγής προστιθέµενης
αξίας.

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνεται σε 6
ενότητες που συνθέτουν µια δοµή λογικού σχεδιασµού ως ακολούθως:
• Ενότητα 1 : Ανάλυση του περιφερειακού παραγωγικού συστήµατος και
δυναµικού έρευνας και καινοτοµίας
• Ενότητα 2 : Ανάπτυξη οράµατος και στρατηγικών στόχων για την έξυπνη
ανάπτυξη στην περιφέρεια
• Ενότητα 3 : Επιλογή περιορισµένου αριθµού προτεραιοτήτων για την
περιφερειακή ανάπτυξη
• Ενότητα 4 : Αποτύπωση κατάλληλου µείγµατος πολιτικών και
κοστολογηµένου σχεδίου δράσης
• Ενότητα 5 : Πρόταση για την εφαρµογή µίας αποτελεσµατικής και ρεαλιστικής
δοµής διακυβέρνησης της RISCrete
• Ενότητα 6 : Ενσωµάτωση µηχανισµού συνεχούς παρακολούθησης και
αξιολόγησης της RISCreteµέσω κατάλληλου µίγµατος δεικτών
Α.3. Ανάλυση SWOT
Το περιφερειακό σύστηµα παραγωγής, διάχυσης και αξιοποίησης της καινοτοµίας
στην Κρήτη παρουσιάζει τα παρακάτω Ισχυρά και Αδύνατα Σηµεία, καθώς και τις
παρακάτω Ευκαιρίες και Απειλές Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης έχει ως
στόχο αφενός να αξιοποιήσει τα δυνατά στοιχεία και τις ευκαιρίες και αφετέρου να
αντιµετωπίσει τα αδύνατα στοιχεία και τις απειλές, διατυπώνοντας ένα όραµα και
υιοθετώντας γενικούς και ειδικούς στόχους .
Ισχυρά Σηµεία
1. Ύπαρξη διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναµικού διεθνούς
επιπέδου, µε δυνατότητες ανάπτυξης και διάχυσης καινοτοµιών σε ευρύ φάσµα
τοµέων
2. Σηµαντική συγκέντρωση ερευνητικού δυναµικού σε σχέση µε το µέγεθος της
Περιφέρειας
3. Ύπαρξη κέντρων αριστείας σε τοµείς τεχνολογιών αιχµής και γενικής εφαρµογής
(kets)
4. Κοµβικός ρόλος των ερευνητικών και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της Κρήτης στον
οδικό χάρτη των ερευνητικών υποδοµών της χώρας και ειδικότερα στις υποδοµές
ΕSFRI
5. Ισχυρές ερευνητικές οµάδες µε προσανατολισµό στην έρευνα και ανάπτυξη
τεχνολογιών ICTs
6. Ισχυρές ερευνητικές οµάδες µε προσανατολισµό στην έρευνα και ανάπτυξη
τεχνολογιών θάλασσας
5
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7. Πολύ καλό επίπεδο ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων και υποδοµών
διαχείρισης δεδοµένων (digital data centers)
8. Εδραιωµένοι κλάδοι του πρωτογενούς τοµέα µε σηµαντικές εξαγωγές και
συνεισφορά στο ΑΕΠ της περιφέρειας. Ύπαρξη αρκετών προϊόντων ΠΟΠ και
προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας που υποστηρίζουν και διαµορφώνουν το
πρότυπο της Κρητικής ∆ιατροφής, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τις
θετικές επιπτώσεις στην υγεία και την µακροζωία.
9. Η Κρήτη αποτελεί τουριστικό προορισµό παγκόσµιας εµβέλειας (brand name).
Περιφέρεια µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικών καταλυµάτων 4 και 5
αστέρων, στη χώρα
10. Σηµαντική συγκέντρωση πολιτισµικών και φυσικών πόρων που µπορούν να
δώσουν ώθηση σε νέες αναπτυξιακές δραστηριότητες αειφόρου χαρακτήρα
11. Πολύ καλό κλίµα και ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
Αδύνατα Σηµεία
1. Μικρός αριθµός επιχειρήσεων έντασης γνώσης
2. Περιορισµένη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και ως εκ
τούτου χαµηλό επίπεδο δικτύωσης επιχειρηµατικού κόσµου και φορέων της
γνώσης (clustering)
3. Έλλειψη κουλτούρας καινοτοµίας
4. Χαµηλός βαθµός ζήτησης τεχνολογίας στους εδραιωµένους κλάδους της
οικονοµίας(πρωτογενής και τουρισµός)
5. Έλλειψη διαθεσιµότητας κεφαλαίων εκκίνησης επιχειρήσεων και κεφαλαίων
επιχειρηµατικού κινδύνου σε περιφερειακό επίπεδο
6. Ερευνητικό έργο µε σχετικά µικρό προσανατολισµό στις ανάγκες της
περιφερειακής οικονοµίας.
7. Χαµηλή ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονοµίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
στους δείκτες τεχνολογικής ετοιµότητας και αγοράς εργασίας ( RCI Report)
8. Απουσία ή αποσπασµατική λειτουργία ενδιαµέσων φορέων µεταφοράς
τεχνολογίας και εν γένει υποστήριξης του οικοσυστήµατος της καινοτοµίας
9. Έλλειψη καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού σε τοµείς έντασης τεχνολογίας
και γνώσης λόγω της ανάπτυξης κλάδων χαµηλής εξειδίκευσης (κατασκευές)
10. Χαµηλός αριθµός νεοφυών επιχειρήσεων
11. Χαµηλή τουριστική δαπάνη ανά επίσκεψη
Ευκαιρίες
1. ∆ιατυπωµένες Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές για την προώθηση της
καινοτοµίας
2. Συστηµατική κινητοποίηση επιχειρηµατιών και φορέων της γνώσης στο πλαίσιο
της διαδικασίας επιχειρηµατικής ανακάλυψης ως βασική προϋπόθεση για την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
3. ∆ιάθεση πόρων µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
και λοιπών χρηµατοδοτικών µέσων (πχ HORIZON) µε σαφή στόχευση στην
προώθηση της καινοτοµίας και σε περιφερειακό επίπεδο
4. Επιτυχηµένες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε περιφερειακό επίπεδο για
την προώθηση της καινοτοµίας (πχ FORTHNET).
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5. Η υποχώρηση κλάδων της περιφερειακής οικονοµίας που απασχολούσαν
ανθρώπινο δυναµικό χαµηλού επιπέδου εξειδίκευσης , µε µεγάλη όµως
προσφορά θέσεων απασχόλησης και ανταγωνιστική παρουσία στους κλάδους
έντασης γνώσης.
6. Οι δυνατότητες που παρέχουν οι αναδυόµενοι παραγωγικοί τοµείς
7. Οι δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες ICTS
8. H αυξανόµενη ευαισθητοποίηση βιοµηχανικών και οικιακών καταναλωτών για τις
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας, τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των
ΑΠΕ.
9. Η ανάπτυξη της αγοράς οικολογικών και οργανικών προϊόντων, οι αυστηροί
περιβαλλοντικοί
κανονισµοί
και
η
ενίσχυση
της
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
10. Θετικές τάσεις ως προς την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύµατος προς τηνΕλλάδα
και την Κρήτη ειδικότερα µε βάση τις µεταβολές που παρατηρήθηκαν την τριετία
2011 2013 ∆ιαρκής ανάπτυξη ζήτησης τουριστικών προϊόντων ειδικών µορφών
τουρισµού.
11. Η δηµιουργία εθνικού θεσµικού πλαισίου προώθησης της καινοτοµίας
12. Ο σχεδιασµός περιφερειακής στρατηγικής καινοτοµίας και η εκπεφρασµένη
πολιτική βούληση σε περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της καινοτοµίας.
Ανάληψη σηµαντικών πρωτοβουλιών.
13. Έξοδος της Ευρώπης από την κρίση θα τονώσει τη ζήτηση
Απειλές
1. Το ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
2. Η ελληνική οικονοµική κρίση που είναι εντονότερη και µακροβιώτερη από ότι
στην υπόλοιπη Ευρώπη
3. Η συνέχιση των περιορισµών χρηµατοδότησης των επιχειρηµατιών από τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα
4. Η καθυστέρηση προώθησης των µεταρρυθµίσεων για απλούστευση των
διαδικασιών και υποστήριξη της καινοτοµίας
5. Ο διεθνής ανταγωνισµός στην έρευνα, η έλλειψη κινήτρων και η φυγή των
ερευνητών στο εξωτερικό(brain drain)
6. Ο κίνδυνος της διατήρησης της αποσπασµατικότητας των σχεδίων και δράσεων
προώθησης της καινοτοµίας
7. Η αδυναµία και η απροθυµία των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στην
πρόκληση της έξυπνης εξειδίκευσης λόγω των προτεραιοτήτων αντιµετώπισης
των προβληµάτων της οικονοµικής κρίσης
8. Ο ισχυρός διεθνής ανταγωνισµός των παραδοσιακών προϊόντων της Κρήτης
9. Η ανάδειξη νέων τουριστικών προορισµών
.
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Το όραµα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020, είναι: «∆υναµική και Βιώσιµη Κρήτη». «∆υναµική» µε την έννοια της
ύπαρξης µιας-ολοκληρωµένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, µε επενδύσεις και
ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «∆υναµικών
Τοµέων της περιφερειακής οικονοµίας: αγροδιατροφικός, πολιτισµός, τουρισµός,
περιβάλλον, οικονοµία της γνώσης». «Βιώσιµη» µε όρους, οικονοµικούς,
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. «Βιώσιµη µε όρους οικονοµικούς»: επιδιώκεται
διατηρήσιµη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά της περιφέρειας, σταθερής
διαχρονικής αξίας «πολιτισµός – Κρητική διατροφή» όπου υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο
για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αυξηµένης ανταγωνιστικότητας. «Βιώσιµη
µε όρους περιβαλλοντικούς»: προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών
πόρων. «Βιώσιµη µε όρους κοινωνικούς»: ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς µε
παράλληλη αντιµετώπιση των φαινοµένων φτώχειας και ενίσχυση των ασθενέστερων
κοινωνικών οµάδων.
H Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης, υιοθετεί το όραµα του
αναπτυξιακού σχεδίου της Κρήτης για την περίοδο 2014-2020: «∆υναµική και
Βιώσιµη Κρήτη» και τούτο γιατί σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποτελέσει:
1. µια ολοκληρωµένη πρόταση εξόδου της περιφερειακής οικονοµίας από
την κρίση, καθώς επιδιώκει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η
καινοτοµία και η επιστηµονική γνώση, για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των εδραιωµένων κλάδων, αλλά και τη διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης της Κρήτης προς την κατεύθυνση νέων αναδυόµενων
τοµέων υψηλής προστιθέµενης αξίας.
2. το πλαίσιο αντιµετώπισης σηµαντικών περιβαλλοντικών προβληµάτων
και προκλήσεων της Κρήτης, µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης και δηµιουργίας
θέσεων απασχόλησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η
καινοτοµία και η επιστηµονική γνώση
Συγκεκριµένα, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης επιδιώκει
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η καινοτοµία και η επιστηµονική
γνώση για :
(α) την ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος µε προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή, ενδυνάµωση των εξαγωγικών κλάδων και ανάδειξη της αξίας
της κρητικής διατροφής, η οποία αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονοµία της Κρήτης.
(β) την εδραίωση του πολιτιστικού – τουριστικού συµπλέγµατος ως
ανταγωνιστικού, µε στοιχεία µοναδικότητας και αυθεντικότητας στο διεθνή χώρο
(γ) τον περιορισµό της εξάρτησης της Κρήτης από συµβατικές µορφές ενέργειας
(δ) την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων του νησιού
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(ε) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η θάλασσα
(στ) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων
κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού διεθνούς εµβέλειας που θα εδράζονται και θα
αξιοποιούν τον εκπαιδευτικό ιστό της Κρήτης
(η) την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέµενης αξίας σε
αναδυόµενους τοµείς που θα εδράζονται και θα αξιοποιούν τον ερευνητικό ιστό της
Κρήτης
Προτεραιότητες Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Από την ανάλυση του συστήµατος καινοτοµίας της Περιφέρειας Κρήτης,
αναδεικνύονται τέσσερα συµπλέγµατα τοµέων/κλάδων, τα οποία µπορούν να
αποτελέσουν προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
για την Κρήτη. Αυτά είναι:
1. Το αγροδιατροφικό σύµπλεγµα
2. Το πολιτιστικό - τουριστικό σύµπλεγµα
3. Το περιβαλλοντικό σύµπλεγµα και
4. Το σύµπλεγµα της γνώσης
Ειδικότερα :
Το αγροδιατροφικό σύµπλεγµα συντίθεται από δραστηριότητες που εµπίπτουν
στον πρωτογενή τοµέα της Κρήτης και συγκεκριµένα : την καλλιέργεια/εκτροφή, την
µεταποίηση/τυποποίηση και τη διακίνηση/εµπορία των αγροτικών προϊόντων τα
οποία :
1. συνεισφέρουν διαχρονικά και µε µεγάλη ένταση στη διαµόρφωση της
ακαθάριστης αξίας παραγωγής (ΑΑΠ) της Κρήτης. Στα προϊόντα αυτά
συγκαταλέγονται κατά κύριο λόγο το ελαιόλαδο, τα κηπευτικά, τα
γαλακτοκοµικά
2. συνεισφέρουν στη διαµόρφωση του προτύπου της Κρητικής διατροφής. Στα
προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται εκτός των προαναφερθέντων, τα αρωµατικά
φυτά, το µέλι και το κρασί.
3. συγκαταλέγονται στους αναδυόµενους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής
(πχ προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας από τη θάλασσα)
Επιδίωξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για το
αγροδιατροφικό σύµπλεγµα είναι η αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης και της
καινοτοµίας για τη διαµόρφωση σύγχρονων παραγωγικών κλάδων, που θα παράγουν
τρόφιµα διεθνώς ανταγωνιστικά, ποιοτικά και ασφαλή, µε υψηλή προστιθέµενη και
διατροφική αξία.
Το πολιτιστικό-τουριστικό σύµπλεγµα συντίθεται από δραστηριότητες που
εµπίπτουν :
1. στον τοµέα του τουρισµού (προσέλκυση, υποδοχή, φιλοξενία, µετακίνηση,
διατροφή, ψυχαγωγία και περιήγηση των επισκεπτών του νησιού)
2. στον τοµέα του πολιτισµού (προστασία - ανάδειξη και προβολή των
πολιτιστικών πόρων, ενίσχυση και διευκόλυνση της επισκεψιµότητας των
µνηµείων – µουσείων, διασύνδεση των πολιτιστικών πόρων µε την κοινωνία
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και την τοπική οικονοµία, ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων διεθνούς
εµβέλειας και υψηλής προστιθέµενης αξίας)
Επιδίωξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για το πολιτιστικότουριστικό σύµπλεγµα είναι η αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης, της καινοτοµίας
και των τεχνολογιών ICTs για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του
τουρισµού µε :
• αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών
• διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε τοµείς όπου η Κρήτη µπορεί να
αναπτύξει συγκριτικά πλεονεκτήµατα
• αναβάθµιση των πυλών εισόδου
• ανάδειξη και προβολή του πλούσιου πολιτισµικού αποθέµατος της Κρήτης και
διασύνδεσή του µε την κοινωνία και την τοπική οικονοµία.
Το περιβαλλοντικό σύµπλεγµα συντίθεται από δραστηριότητες που συνδέονται
µε :
1. την µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα (εξοικονόµηση
ενέργειας, εφαρµογές ΑΠΕ µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης),
2. την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Κρήτης µε έµφαση στους
υδάτινους πόρους και
3. την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής.
Επιδίωξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για το
περιβαλλοντικό σύµπλεγµα είναι η αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης, της
καινοτοµίας και των τεχνολογιών ICTs για την
αντιµετώπιση σηµαντικών
περιβαλλοντικών προβληµάτων και προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Κρήτη, µε
παράλληλη ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικής δραστηριότητας όπως :
 Μείωση της εξάρτισης από συµβατικές µορφές ενέργειας µέσω της εξοικονόµησης
ενέργειας σε κτίρια, φωτισµό, και υποδοµές (διαχείρισης λυµάτων και υδάτων),
καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΑΠΕ στο πλαίσιο των
ειδικών συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί στην Κρήτη, µε όρους αειφορίας.

Ορθολογική διαχείριση του νερού συµπεριλαµβανόµενης και της
εξοικονόµησης υδάτινων πόρων στην άρδευση και ύδρευση

∆ιαχείριση των απορριµµάτων µέσα από καινοτόµες εφαρµογές πρόληψης,
επεξεργασίας και επανάχρησιµοποίησης υλικών.

Ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας που συνδέεται µε τις πράσινες
τεχνολογίες (βιοκλιµατικές κατασκευές και υλικά, αισθητήρες και συστήµατα
µέτρησης κλπ)
Το σύµπλεγµα της γνώσης συντίθεται από :
1. δραστηριότητες έρευνας που παράγονται στα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα της Κρήτης σε τοµείς τεχνολογιών αιχµής (νανοτεχνολογία,
βιοϊατρική, βιολογία, µικροηλεκτρονική, υλικά, πληροφορική κλπ), οι οποίες
µπορούν υπό κατάλληλες προϋποθέσεις να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε αναδυόµενους τοµείς, οι οποίοι θα
µπορούσαν να διευρύνουν την παραγωγική βάση της Κρήτης µε όρους
ανταγωνιστικότητας
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2. δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που εδράζονται στα ερευνητικά
και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Κρήτης και αφορούν ένα ευρύ φάσµα τοµέων και
τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης σπουδαστών από όλο τον
κόσµο.
Επιδίωξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για το σύµπλεγµα
της γνώσης είναι :
 Η ανάπτυξη νέων (νεοφυών) επιχειρήσεων που θα εδράζονται στο επιστηµονικό
έργο και στο επιστηµονικό δυναµικό των ιδρυµάτων της Κρήτης
 Η προσέλκυση επενδύσεων οι οποίες θα επιδιώξουν συνεργασία µε τις ισχυρές
ερευνητικές οµάδες της Κρήτης και την αξιοποίηση ερευνητικών υποδοµών
 Η ανάπτυξη στοχευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία θα
απευθύνονται σε σπουδαστές και επιχειρηµατίες κατά τα πρότυπα των summer
schools, σε τοµείς αιχµής, τα οποία δύνανται να συνδέονται παράλληλα και µε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νησιού. (πχ εφαρµογές laser στην προστασία και
ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς)
ΓΓ.. ΤΤΟ
ΟΜ
ΜΙΙΓΓΜ
ΜΑ
ΑΠ
ΠΟ
ΟΛ
ΛΙΙΤΤΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Κ
ΚΑ
ΑΙΙ ΤΤΟ
ΟΠ
ΠΡ
ΡΟ
ΟΓΓΡ
ΡΑ
ΑΜ
ΜΜ
ΜΑ
Α∆
∆Ρ
ΡΑ
ΑΣΣΗ
ΗΣΣ ΤΤΗ
ΗΣΣ Π
ΠΕ
ΕΡ
ΡΙΙΦ
ΦΕ
ΕΡ
ΡΕ
ΕΙΙΑ
ΑΚ
ΚΗ
ΗΣΣ
ΣΣΤΤΡ
ΡΑ
ΑΤΤΗ
ΗΓΓΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Ε
ΕΞΞΥ
ΥΠ
ΠΝ
ΝΗ
ΗΣΣ Ε
ΕΞΞΕ
ΕΙΙ∆
∆ΙΙΚ
ΚΕ
ΕΥ
ΥΣΣΗ
ΗΣΣ

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ∆ράσης τροφοδοτείται από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης (ΠΕΠ) 2014-2020, το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία
(ΕΠΑΝΕΚ) 2014 – 2020, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
και το HORIZON 2020.
Ο προσδιορισµός του ύψους των χρηµατοδοτικών πόρων, γίνεται λαµβάνοντας
υπόψη την προσέγγιση των επιδιώξεων ανά Τοµέα- Σύµπλεγµα Προτεραιότητας :
• Για το ΠΕΠ, µε βάση τα ποσά που προορίζονται για την «Έξυπνη
Εξειδίκευση» στο εγκεκριµένο ΠΕΠ Κρήτης 2014 - 2020
• Για το ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020, µε βάση τους αναµενόµενους πόρους που
αντιστοιχούν στην Κατηγορία Περιφερειών Μετάβασης
• Για το ΠΑΑ 2014 – 2020, λαµβάνοντας υπόψη ότι η Περιφέρεια Κρήτης µπορεί
να διεκδικήσει ποσά που αντιστοιχούν στο 10% των σχετικών πόρων
• Για το HORIZON 2020, λαµβάνοντας υπόψη την συµµετοχή των φορέων της
Περιφέρειας Κρήτης στο 7ο ΠΠ και συνεκτιµώντας τις θεµατικές στόχευσης
του HORIZON
Στον πίνακα 1 και στο γράφηµα 1, παρουσιάζεται ο συνολικός προϋπολογισµός
ανά πηγή για το ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020, το ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020, το HORIZON
2020 και για το ΠΑΑ 2014 – 2020.
Πίνακας 1 : Προϋπολογισµός του Προγράµµατος ∆ράσης ανά πηγή
χρηµατοδότησης (€)
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
2014-2020

ΕΠΑΝΕΚ
2014-2020

ΠΑΑ 20142020

HORIZON
2020

ΣΥΝΟΛΟ
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59.056.686,00

104.300.000
,00

29.800.000, 137.000.000 330.156.686
00
,00
,00

Γράφηµα 1 : Ποσοστιαία κατανοµή προϋπολογισµού ανά πηγή
χρηµατοδότησης

Με βάση τις προαναφερόµενες παραδοχές, το 41,5% του συνολικού
προϋπολογισµού, προέρχεται από το HORIZON 2020, το 31,59% από το ΕΠΑΝΕΚ
2014 – 2020 (25,87% ΕΤΠΑ και 5,72% ΕΚΤ), το 17,89% από το ΠΕΠ Κρήτης 2014 –
2020 (16,24% ΕΤΠΑ και 1,65% ΕΚΤ) και το 9,03% από το ΠΑΑ 2014 – 2020
(ΕΓΤΑΑ).
Γ.1. Προτεραιότητες- παρεµβάσεις ανά τοµέα-σύµπλεγµα προτεραιότητας
Γ.1.1. Αγροδιατροφικό Σύµπλεγµα
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες στον αγροδιατροφικό τοµέα διαµορφώνονται µε
βάση τα δυνατά σηµεία της κρητικής παραγωγής και τις κατευθύνσεις ΥΠΑΑΤ για την
αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΣΕΣ. Βασική επιδίωξη αποτελεί η
ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος µε προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή, ανάδειξη της αξίας της Κρητικής διατροφής και ενδυνάµωση των εξαγωγικών
κλάδων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται µια σταδιακή στροφή στην ποιοτική παραγωγή
και στα επώνυµα προϊόντα. Η παρέµβαση πρέπει να εστιαστεί στα εδραιωµένα
προϊόντα, λάδι, κηπευτικά, τυροκοµικά προϊόντα καθώς και σε νέα µικρής
παραγωγής που µπορούν όµως να παρουσιάζουν ευκαιρίες διευρυµένης εµπορικής
εκµετάλλευσης5.
Ειδικότερα τα θέµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, καθώς
και η ενίσχυση πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφορικής εξειδικεύονται σε σχέση
µε την ανταγωνιστικότητα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του γεωργικού

5

Η μελέτη της McKinsey (2010) εντοπίζει σειρά αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην Κρήτη και έχουν σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης.
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τοµέα και της αλιείας µε στόχο να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα στον
αγροδιατροφικό χώρο σε επίπεδο έντασης γνώσης και τεχνολογικής εξειδίκευσης.
Το αγροδιατροφικό σύµπλεγµα συνδέεται άµεσα µε τα περιβαλλοντικά θέµατα και
ιδιαίτερα µε την επιλογή και προώθηση καλλιεργειών (καθώς και τη µεταποίησής
τους), προϊόντων µε χαµηλό αποτύπωµα CO2, όπως είναι τυπικές µεσογειακές
καλλιέργειες (αµπέλι, ελιά), αλλά και η ζωική παραγωγή αιγοπροβάτων.
Η απασχόληση, η επένδυση στην εκπαίδευση και στη δια βίου µάθηση, αλλά και η
κοινωνική ένταξη µπορούν εν µέρει να προσανατολισθούν στα πεδία του
αγροδιατροφικού τοµέα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα αποτελεσµατικό ανθρώπινο
δυναµικό, που θα είναι σε θέση να προωθήσει τις προτεραιότητες του τοµέα.
Με δεδοµένη την υφιστάµενη επιχειρηµατική δοµή στο τοµέα, η υλοποίηση των
προτεραιοτήτων προϋποθέτει τη δηµιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστικού cluster µε
αποτελεσµατική διοίκηση που θα συντονίζει την παροχή υπηρεσιών, την
κινητοποίηση των παραγωγών και των ΜΜΕ και θα ενθαρρύνει την περαιτέρω
δικτύωση. Οι υφιστάµενες άτυπες συστάδες επιχειρήσεων θα πρέπει να
αποτελέσουν τη βάση της νέας προσπάθειας.
Ο κύριος στόχος του cluster είναι η ενίσχυση της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικότητας και ο συντονισµός και η δυναµική ανάπτυξη ενός κλάδου µε
συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα διεθνώς, µέσα από την αξιοποίηση της
επιστηµονικής γνώσης και νέων τεχνολογιών αιχµής που διαθέτουν οι ερευνητικοί και
εκπαιδευτικοί οργανισµοί και οι επιχειρήσεις της Κρήτης, για την παραγωγή νέων
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας.
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της ανταλλαγής καλών
πρακτικών και προώθησης συνεργασιών µε αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες σε
τοµείς όπως η ανοικτή καινοτοµία, οι συνεργατικοί σχηµατισµοί, τα κέντρα
καινοτοµίας, οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και στρατηγικές έξυπνης
εξειδίκευσης, η ανάπτυξη ισχυρών διεθνών συνεργασιών συµµετέχοντας ενεργά σε
επιλεγµένα ευρωπαϊκά έργα.
Ειδικότερα το cluster θα αξιοποιήσει το σύνολο των µέχρι τώρα πρωτοβουλιών και
θα επιδιώξει:
•

Να γίνει η Περιφέρεια της Κρήτης η “SiliconValley” της µεσογειακής
βιοποικιλότητας και της µεσογειακής διατροφής ενισχύοντας τα
χαρακτηριστικά και την εικόνα της κρητικής διατροφής και δηµιουργίας νέων
διατροφικών προϊόντων µε τη δηµιουργία ενός ισχυρού δικτύου ερευνητικής
τεχνολογικής υποστήριξης αξιοποιώντας κυρίως τις δυνατότητες του
περιφερειακού συµπλέγµατος Ε&Τ.

•

Να δηµιουργηθεί ένας άτλαντας παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών
(στοιχεία και προδιαγραφές ποιότητας, παραγωγής, παράδοσης, σύνδεσης µε
πολιτιστικά στοιχεία τρέχοντα αλλά και µε τον Μινωικό πολιτισµό) που θα
καταλήξει στην έκδοση µιας χάρτας ποιότητας “quality-plus” των τοπικών
προϊόντων υψηλών προδιαγραφών της περιφέρειας.
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•

Να ενισχυθεί η δηµιουργία πολυδιάστατων αγροκτηµάτων µε τοπικές ποικιλίες
και φυλές, µεταποίηση που βασίζεται σε στοιχεία της παράδοσης αλλά και σε
state - of the - art της επιστηµονικής γνώσης, έντασης γνώσης και εργασίας τα
οποία θα είναι επισκέψιµα και θα περιλαµβάνουν επίσης δυνατότητα
ξενάγησης, ιστορικές αναδροµές στη γεωργία από τη Μινωική εποχή και ήπια
ψυχαγωγία επισκεπτών.

•

Να στηριχθεί η δηµιουργία ενός µηχανισµού µεντόρων για τον αγρότη, νέων
εκπαιδευοµένων στην καλλιέργεια της γης και στην µεταποίηση των
γεωργικών προϊόντων, που θα λειτουργούν ως «άγγελοι της υπαίθρου» κατά
το πρότυπο “business angels”. Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να συνδυαστεί µε
ένα σύστηµα “agronetcafe” που συνδυάζει το γραφεία του αγρότη και την
αγροτική δικτυακή πύλη “portal” της Περιφέρειας Κρήτης.

•

Να ενισχυθεί το brand της τοπικής παραγωγής και να διαµορφωθεί ένα
αξιόπιστο πρόγραµµα προώθησης αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών στις
διεθνείς αγορές καθώς και να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις µε τις χώρες
προορισµού των τοπικών προϊόντων.

•

Να επιτευχθεί η στενότερη σύνδεση του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος µε
τον Τουρισµό και τις πολιτιστικές αξίες της Κρήτης, µε την ενίσχυση του
Τοπικού Συµφώνου Κρητικής ∆ιατροφής, ώστε το στοιχείο αυτό να
αντανακλάται στην «ΠΡΟΣΟΨΗ» των Τουριστικών Προορισµών της Κρήτης
και να περνάει στους επισκέπτες του νησιού. Ενίσχυση της Κρητικής
διατροφής µε πολιτιστικά στοιχεία από τον Μινωικό Πολιτισµό λαογραφικά
στοιχεία και µε το µύθο που εµπεριέχουν. Υιοθέτηση του «Ελληνικού
Πρωινού» από τις Τουριστικές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Για την επίτευξη των στόχων του το cluster θα ενθαρρύνει τη δηµιουργία
πλατφόρµων επιστηµονικής, τεχνολογικής και οικονοµικής υποστήριξης και άλλων
εργαλείων δικτύωσης, θα ενισχύσει υποστηρικτικές συλλογικές δράσεις κατάρτισης
και θα συµβάλλει στην αναβάθµιση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στο τοµέα.
Πίνακας 2 : Περιοχές και Προτεραιότητες Παρέµβασης
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Περιοχές
Παρέµβασης

Ενδεικτικές Προτεραιότητες

Πηγή
Χρηµατοδότη
σης
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ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Περιοχές
Παρέµβασης

Ενδεικτικές Προτεραιότητες

βελτίωση της
ανταγωνιστικής
θέσης, των
αγροτικών
προϊόντων
φυτικής –
ζωικής
παραγωγής και
των τροφίµων
στις διεθνείς
αγορές

1. Ανάπτυξη και βελτίωση πολλαπλασιαστικού υλικού
και ανάπτυξη µεθόδων & τεχνολογιών για τον έλεγχο της
αυθεντικότητας προϊόντων και ταυτοποίηση της γεωγραφικής
προέλευσης.
2. Γεωργία ακριβείας στις συνθήκες της χώρας (κλίµα και
επιχειρηµατική οργάνωση παραγωγής)
3. Εφαρµογή προ και µετά συλλεκτικών τεχνικών
βελτίωσης /διατήρησης ποιότητας των γεωργικών
προϊόντων(κηπευτικών και φρούτων) και ανάπτυξη
εργαλείων για το χαρακτηρισµό των ποιοτικών γνωρισµάτων
τους.
4. ∆ιάχυση νέων καλλιεργητικών πρακτικών(άρδευση,
λίπανση, φυτοπροστασία) που µειώνουν το κόστος
παραγωγής
5. ∆ιαχείριση ασθενειών της ζωικής και φυτικής
παραγωγής
6. Ανάπτυξη ολοκληρωµένων βιολογικών συστηµάτων
παραγωγής και εκτροφής στις συνθήκες του νησιού.
7. Βελτίωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των ζώων
που εκτρέφονται στην Κρήτη (των γηγενών και εισαγόµενων
φυλών )
8. Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας της Κρήτης
(∆ηµιουργία τράπεζας δεδοµένων γενετικού υλικού για την
διάσωση των φυτών της βιοποικιλότητας της Κρήτης, έρευνα
για την καταγραφή, ταυτοποίηση και αξιοποίηση των
ενδηµικών φυτών και ζώων της Κρήτης κλπ)
9. Αξιοποίηση των απορριπτόµενων της αγροτικής
παράγωγης για την παραγωγή ζωοτροφών υψηλής
διατροφικής αξίας
10.Ανάπτυξη έξυπνων θερµοκηπίων και υδροπονίας µε
την αξιοποίηση Βασικών Τεχνολογιών Εφαρµογής
(ΒΤΕ),Τεχνολογιών Πληροφορικής
11.Βελτίωση της ποιότητας, της διατηρησιµότητας, της
υγιεινή και της ασφάλεια των τροφίµων
12.Ανάπτυξη και χρήση µεθόδων ελέγχου και ανίχνευσης
βιολογικών, χηµικών και φυσικών κινδύνων στα τρόφιµα
13.Ανάπτυξη νέων τεχνικών συντήρησης τροφίµων
14.Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών συσκευασίας
προϊόντων (ενεργή και νοήµων συσκευασία – νέα υλικάιχνηλασιµότητα)
15.Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής από
θαλάσσιους οργανισµούς
16.Ανάπτυξη ,παραγωγή και προώθηση στην αγορά
νέων καινοτόµων προϊόντων µε σύγχρονες µεθόδους
παραγωγής που θα στηρίζονται σε παραδοσιακά προϊόντα
της κρητικής διατροφής
17.Ανάπτυξη τροφίµων µε µειωµένα επιβαρυντικά
θρεπτικά συστατικά και τρόφιµα για καταναλωτές µε ειδικές
διατροφικές ευαισθησίες και συνήθειες
18.Έξυπνα συστήµατα εφοδιαστικής αλυσίδας
19.Ανάπτυξη πρωτοκόλλων, µείωσης κόστους
παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας τυροκοµικών
προϊόντων της Κρήτης
20.Ανάπτυξη εξειδικευµένων αγορών και αναβάθµιση του
marketing τοπικών προϊόντων

Πηγή
Χρηµατοδότη
σης

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ)
: ΕΠ
1β,2α,2γ,
(6,7,8,9,10,13,
15,16,)

ΕΠΑΝΕΚ
2014-20120
(ΕΤΠΑ) :ΕΠ 1β
• ΠΑΑ 20142020
(ΕΓΤΑΑ) :
Μέτρο
16,6.1,6.2,6.
3
(1,2,3,4,5,11,1
3,12,14,15,17,
18,19,20)
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ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Περιοχές
Παρέµβασης
Κατανόηση και
Ανάδειξη της
σχέσης
ανάµεσα στην
Κρητική
διατροφή, την
υγεία και την
ευεξία
Ενίσχυση της
συνοχής της
αλυσίδας
αξίας και
ανάπτυξη των
διασυνδέσεων
µε άλλες
αλυσίδες

Ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του
ανθρώπινου
δυναµικού

Ενδεικτικές Προτεραιότητες
1.
Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρµακευτικών
προϊόντων, λειτουργικών τροφίµων και καλλυντικών,
βασισµένων στην Κρητική βιοποικιλότητα
2.
Συλλογή στοιχείων για την διατροφική αξία και τους
ισχυρισµούς υγείας, για Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα
3.
Καταγραφή και ανάδειξη ισχυρισµών υγείας σε
προϊόντα της Κρήτης
4.
Έρευνα σχέσης Κρητικής διατροφής , υγείας και
ευεξίας

1. Ανάπτυξη της συνεργασίας, ανάµεσα σε
γεωργικές εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές
επιχειρήσεις
2. Ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας, του
αγροδιατροφικού συµπλέγµατος, µε τα άλλα
συµπλέγµατα της RIS3
3. Ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας, του
αγροδιατροφικού συµπλέγµατος, µε ΑΕΙ και
Ερευνητικούς Οργανισµούς
4. ∆ηµιουργία κρίσιµης µάζας, σε επιλεγµένους
κρίκους της αλυσίδας αξίας
1. Ανάπτυξη επαγγελµατικών γνώσεων και
δεξιοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, στους τοµείς αιχµής τόσο στον
αγροτικό τοµέα όσο και στην µεταποίηση τροφίµων
2. Ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων, του
ανθρώπινου δυναµικού και διευκόλυνση των
επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό

Πηγή
Χρηµατοδότη
σης

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ)
: ΕΠ 1β

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ)
: ΕΠ 1β
• ΠΑΑ
(ΕΓΤΑΑ):
Μέτρα 01, 02

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΚΤ):
ΕΠ 8iii, 8v
• ΠΑΑ(ΕΚΤΑΑ)
: Μέτρα 01,
02

Γ.1.2. Πολιτιστικό – Τουριστικό Σύµπλεγµα
Στην Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκεται η ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη και
προώθηση του τουρισµού και του πολιτισµού, η αναζωογόνηση της αλυσίδας αξιών
και η διεύρυνση της µε αποτέλεσµα την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικής θέσης του
συµπλέγµατος στην παγκόσµια αγορά. Κεντρικές προτεραιότητες είναι η
προσέλκυση ενός καλύτερου µίγµατος τουριστών µε στόχο την αύξηση της δαπάνης
ανά επίσκεψη, η αύξηση της τουριστικής κίνησης η επέκταση της περιόδου καθώς
και η διάχυση των τουριστών και προς άλλες περιοχές της περιφέρειας.
Από την ανάλυση της αλυσίδας αξιών προκύπτει η αναγκαιότητα εστίασης στην
ενίσχυση των διασυνδέσεων µεταξύ δραστηριοτήτων σε διάφορα επίπεδα
παραγωγής και προσφοράς των υπηρεσιών αναδεικνύοντας τις σχέσεις µεταξύ
επιχειρήσεων σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.
Η παρέµβαση στο πολιτιστικό τουριστικό σύµπλεγµα θα κινηθεί σε πέντε επίπεδα :
•

Αναβάθµιση των πυλών εισόδου µε την κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο
Καστέλι µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ και την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων για
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•

•

•

•

κρουαζιέρες στα λιµάνια Ηρακλείου και Σούδας (τερµατικών σταθµών
επιβατών – συστηµάτων πληροφόρησης και πλοήγησης).
Αναβάθµιση των καταλυµάτων και γενικότερα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών
µε την ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικών λύσεων µε την αξιοποίηση των
ΤΠΕ και εφαρµογών για κινητά και το διαδίκτυο καθώς και τη δηµιουργία
λύσεων «έξυπνων δωµατίων» και υπηρεσιών. Η Κρήτη θα µπορούσε να
επωφεληθεί από ένα πιο αυστηρό σύστηµα διαπίστευσης, δεδοµένου ότι
κατέχει ήδη ένα υψηλό ποσοστό κλινών 4* και 5*.
∆ιεύρυνση της αλυσίδας αξιών µε την ενσωµάτωση νέων δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών ειδικά στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των συνεργειών µε το
αγροδιατροφικό σύµπλεγµα.
Εµβάθυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος καθώς η Κρήτη
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα πολύ ανταγωνιστικό και πολυσύνθετο
τουριστικό προϊόν που περιλαµβάνει «Ήλιο και θάλασσα», ιστιοπλοΐα και
yachting, κρουαζιέρες, γκολφ, πολιτιστικό καταδυτικό ιατρικό και συνεδριακό
τουρισµό. Παράλληλα, είναι σε θέση να εµβαθύνει και σε άλλα προϊόντα όπως
αγροτουρισµός, οικοτουρισµός και θρησκευτικός τουρισµός αξιοποιώντας
κατάλληλα υφιστάµενους πόρους και να ενισχύσει την ελκυστικότητα της. Η
Κρήτη πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα ή δύο γεγονότα
παγκοσµίου επιπέδου µε πρώτη προτεραιότητα τη γαστρονοµία και την
υγιεινή διατροφή.
Βελτίωση των σηµάτων και των πρακτικών µάρκετινγκ ανάπτυξη συστηµάτων
ηλεκτρονικής πώλησης και δικτύωσης αναβάθµιση της τουριστικής εµπειρίας.
Στο πλαίσιο αυτό πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη µιας all-inclusive
εικονικής πλατφόρµας προετοιµασίας της τουριστικής επίσκεψης µε την
ενσωµάτωση και υφιστάµενων µονάδων. Επίσης, η εικονική καθοδήγηση των
τουριστών κρουαζιέρας σε διαδροµές εντός του αστικού ιστού των δύο
πόλεων θα βελτίωνε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και θα ευνοούσε την
οργανωµένη διάχυση τους.

H βασική πρόκληση για την Περιφέρεια Κρήτης εντοπίζεται, στον τρόπο µε τον
οποίο, η Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» θα υποστηρίξει τη µετατροπή του
τουρισµού σε µια δραστηριότητα υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης
µε στόχο την ανάπτυξη καινοτόµου επιχειρηµατικής δραστηριότητας τη βελτίωση των
οικονοµικών αποτελεσµάτων και της απασχόλησης. Προς αυτή την κατεύθυνση η
εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών ενισχύει τη τουριστική εµπειρία την
ελκυστικότητα ενός προορισµού και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η
σύµπραξη των επιχειρηµατικών σχηµάτων µε τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύµατα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και
την εισαγωγή τους στη τουριστική αγορά.
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Πίνακας 3 : Περιοχές και Προτεραιότητες Παρέµβασης
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Περιοχές
Πηγή
Ενδεικτικές Προτεραιότητες
Παρέµβασης
Χρηµατοδότησης
• ∆ιαµόρφωση δικτύων αριστείας για την
έρευνα και την ενίσχυση καινοτοµίας σε
περιβάλλοντα διάχυτης νοηµοσύνης για
εξατοµίκευση υπηρεσιών στον τοµέα
τουρισµού – πολιτισµού
• Ενίσχυση καινοτόµων µεθόδων και
προώθηση συνεργατικού σχεδιασµού
νέων µορφών τουρισµού και
περιεχοµένου εµπειρία(living labs)
• E&A µέσω πρόσβασης των
• HORIZON 2020
επιχειρήσεων στις ερευνητικές υποδοµές
∆ράση 1
σχετικές µε τον τουρισµό
• ΠΕΠ Κρήτης
• Επιδεικτικά σχέδια προώθησης νέων
2014 –
∆ιαφοροποίηση
,καινοτόµων επιχειρηµατικών
2020(ΕΤΠΑ):
του τουριστικού
πρωτοβουλιών που προωθούν
ΕΠ 2γ , 2β και
προϊόντος,
εναλλακτικές µορφές τουρισµού
ΕΠ 3α ,3β
ισχυροποίηση του • Έρευνα και καινοτοµία για την
•
ΕΠΑΝΕΚ 2014brand name
προσαρµογή και εφαρµογή βιώσιµων
2020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
τρόπων µετακίνησης σε τουριστικές
1β,2β,2γ
περιοχές και υποδοµές
• Ανάπτυξη, ανάδειξη και διάχυση
καινοτοµιών, για την διασύνδεση του
τουριστικού προϊόντος µε τεχνολογίες
που συνδέονται µε τις ευφυείς πόλεις –
δηµιουργία ευφυών προορισµών
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόµων
εργαλείων, προϊόντων και διαδικασιών,
για την δηµιουργία ειδικών µορφών
τουρισµού (κρουαζιέρα, θρησκευτικός,
καταδυτικός και θαλάσσιος , τουρισµός
υπαίθρου)
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Περιοχές
Παρέµβασης

Ενδεικτικές Προτεραιότητες

• Ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών για τη
διασύνδεση του Μινωικού Πολιτισµού,
του Βυζαντινού και Ενετικού, µε την
τουριστική εµπειρία
• Ανάδειξη της τουριστικής εµπειρίας µε
αξιοποίηση της ιστορικής τεκµηρίωσης
• Ανάδειξη καινοτοµίας σε δραστηριότητες,
συναφείς µε τον τουρισµό – πολιτισµό,
όπως η συντήρηση πολιτιστικού
αποθέµατος και η ανάπτυξη της
δηµιουργικής βιοµηχανίας
• Πιλοτική εφαρµογή ολοκληρωµένης
διαχείρισης και συνολικής ανάδειξης σε
αρχαιολογικό χώρο
Ανάδειξη του
πολιτισµού ως
• Αξιοποίηση υπηρεσιών e-ticketing,
ανταγωνιστικό
συστήµατα ηλεκτρονικής ξενάγησης,
στοιχείο του
υποστήριξη δικτυώσεων µε στόχο την
τουριστικού
βέλτιστη ανάδειξη και αξιοποίηση των
προϊόντος
πλέον αξιόλογων πολιτιστικών πόρων.
• Ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών στην
προαγωγή του σύγχρονου πολιτισµού
• Ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτοµίας
στη µουσειακή απεικόνιση ,τεχνικές
αφήγησης (storytelling)για την καινοτόµα
παρουσίαση εκθεµάτων /γεγονότων σε
χώρους πολιτισµού
• Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών και
εφαρµογών προβολής της πολιτισµικής
κληρονοµιάς ,συστηµάτων πλοήγησης
,διαχείρισης δροµολογίων σε τουριστικές
περιοχές
• Mobile apps-portal innovations
• ∆ηµιουργία cluster τουρισµού –
πολιτισµού
Ενίσχυση της
• Ενίσχυση δικτύων ανά µορφή τουρισµού
συνοχής της
(ιατρικός, θρησκευτικός, αγροτικός,
αλυσίδας αξίας Του
πολιτιστικός
τουρισµού και
• Ενίσχυση των διασυνδέσεων, του
ανάπτυξη
τουρισµού µε άλλα συµπλέγµατα της
διασυνδέσεων µε
RIS3
άλλες αλυσίδες και
•
Ενίσχυση των διασυνδέσεων της
συµπλέγµατα
αλυσίδας, του τουρισµού µε ΑΕΙ και
Ερευνητικούς Οργανισµούς

Πηγή
Χρηµατοδότησης

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 2γ , 2β
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1β,2β,2γ

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 1β
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1β
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Περιοχές
Παρέµβασης

Ενδεικτικές Προτεραιότητες

• Προώθηση της εικόνας της Κρήτης ως
τουριστικού προορισµού µε τη χρήση
νέων τεχνολογιών.
• Προώθηση των µη τεχνολογικών
καινοτοµιών στην αλυσίδα αξίας του
τουρισµού.
• Αξιοποίηση της ΤΠΕ για την ενίσχυση
της εστιασµένης προσωπικής
εξυπηρέτησης πελατών, της βελτίωσης
της διαδραστικότητας, της µείωση του
κόστους των υπηρεσιών.
• Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στο
τοµέα του τουρισµού και σε
Αύξηση της
δραστηριότητες που συνδέονται µε τον
ανταγωνιστικότητας
πολιτισµό και τη δηµιουργία.
και της ποιότητας
των υπηρεσιών
• Ανάπτυξη εφαρµογών κινητής
τουρισµού
τηλεφωνίας και διαδικτύου σε θέµατα
πλοήγησης και διαδραστικής
επικοινωνίας
• Ενίσχυση καινοτοµίας για την ανάπτυξη
εφαρµογών που αξιοποιούν ανοικτά
δεδοµένα για την παροχή υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας σε σχέση µε τους
τουριστικούς προορισµούς
• Προώθηση της καινοτοµίας στην
εξυπηρέτηση/πληροφόρηση των
επιβατών στις πύλες εισόδου του νησιού.
• Προώθηση της καινοτοµίας για την
εξυπηρέτηση επισκεπτών ΑΜΕΑ.
• Ανάπτυξη επαγγελµατικών γνώσεων και
δεξιοτήτων για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στον
τουρισµό και εκπαίδευση στελεχών που
ασχολούνται µε την διαχείριση χώρων
Ανάπτυξη των
πολιτισµού
δεξιοτήτων του
ανθρώπινου
• Ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων,
δυναµικού
του ανθρώπινου δυναµικού και
διευκόλυνση των επιχειρήσεων να
αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό
• Έρευνα και καινοτοµία για Έξυπνα
καταλύµατα

Πηγή
Χρηµατοδότησης

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 2γ , 2β και
ΕΠ 3α ,3β,3γ
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1β,2β,2γ

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΚΤ): ΕΠ
8iii, 8v
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΚΤ):ΕΠ
8iii, 8v

Γ.1.3. Περιβαλλοντικό Σύµπλεγµα
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες στον τοµέα του περιβάλλοντος, εστιάζονται στην
έξυπνη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, στην ανάκτηση επαναχρησιµοποίηση των
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υλικών, στις βιώσιµες κατασκευές, στην εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και στην
αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της έρευνας, η ανάπτυξη τεχνολογιών και
καινοτοµιών µε την ενθάρρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης και των συνεργασιών
των ΑΕΙ, και των ερευνητικών ιδρυµάτων µε επιχειρήσεις διαχείρισης υδάτων,
µηχανικούς και κατασκευαστές τεχνολογίας περιβάλλοντος και εφαρµογών.
Ειδικότερα, στο τοµέα των υδάτων προβλέπεται η ανάπτυξη και εφαρµογή
καινοτοµιών που θα εστιάζονται στην ορθολογική και ολοκληρωµένη διαχείριση σε
όλη την αλυσίδα παραγωγής επεξεργασίας παροχής επανάχρησης. Στην κατεύθυνση
αυτή απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων και τεχνολογιών
παρακολούθησης ελέγχου και διαχείρισης
Στο τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη συστηµάτων
βέλτιστης διαχείρισης των επικίνδυνων ρύπων ειδικών ρευµάτων, πρόληψη της
δηµιουργίας αποβλήτων, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση,
άλλου είδους ανάκτηση, ενέργεια και διάθεση.
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση πρωτοβουλιών
καινοτοµίας σε προϊόντα και υπηρεσίες αντιρρύπανσης
έµφαση στην «πράσινη επιχείρηση» και στην βιοµηχανική
εφαρµογών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
του οικοσυστήµατος.

επιχειρηµατικότητας και
και απορρύπανσης µε
συµβίωση τεχνολογικών
και την παρακολούθηση

Τέλος, στο τοµέα της ενέργειας θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών στις ακόλουθες περιοχές :
• Ενεργειακή εξοικονόµηση.
• Τεχνολογιών ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας.
Για την επίτευξη των στόχων θα αξιοποιηθούν εργαλεία ενίσχυσης τόσο της
προσφοράς µε την αξιοποίηση αποτελεσµάτων Ε&Α, όσο και της ζήτησης µε παροχή
κινήτρων για την εισαγωγή και χρήση σύγχρονων ενεργειακών και περιβαλλοντικών
τεχνολογιών ειδικά σε έργα χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ 2014-20.
Κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την
ενίσχυση της διαδικασίας ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης
ρευµάτων αποβλήτων µε υψηλή προστιθέµενη αξία και προοπτικές επιχειρηµατικής
βιωσιµότητας.
Η συµπόρευση της έρευνας και ανάπτυξης µε τις επενδύσεις για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών καλείται να αντιµετωπίσει βασικά περιβαλλοντικά
προβλήµατα, στοχεύοντας στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των
οικονοµικών δραστηριοτήτων µαζί µε την διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού
κεφαλαίου της Περιφέρειας.
Λόγω της διάρθρωσης των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων απαιτείται η δηµιουργία
συνεργατικών σχηµάτων ή η επίτευξη ευρύτερων συµφωνιών µε τη συµµετοχή
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και ερευνητικών ιδρυµάτων.
Προϋπόθεση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των αλυσίδων αξίας που
αφορούν το περιβαλλοντικό σύµπλεγµα είναι η παραγωγή εξειδικευµένων στελεχών
µε έµφαση στην κάλυψη των αναγκών για περιβαλλοντικό έλεγχο και διαχείριση.
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Πίνακας 4 : Περιοχές και Προτεραιότητες Παρέµβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Περιοχές
Παρέµβασης

Εξοικονόµηση
ενέργειας

Προώθηση των
τεχνολογιών
ΑΠΕ

Ενδεικτικές Προτεραιότητες
• Παραγωγή νέων ή βελτιωµένων δοµικών
υλικών και συστηµάτων κατασκευής για τον
κτιριακό τοµέα και τις αστικές αναπλάσεις
(βιοκλιµατικές κατασκευές)
• Ενσωµάτωση βιοκλιµατικών στοιχείων
τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας και
τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα
κτίρια.
• Βελτίωση της απόδοσης (µείωση
κατανάλωσης ενέργειας των συστηµάτων
θέρµανσης, ψύξης, φωτισµού)
• Βελτίωση της απόδοσης (µείωση
κατανάλωσης ενέργειας των συστηµάτων
ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης λυµάτων,
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εν
γένει µεγάλων υποδοµών)
• Προώθηση µη τεχνολογικών καινοτοµιών
για την ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών
υποδοµών
• Νέα βελτιωµένα υλικά για συστήµατα ΑΠΕ
• Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των
παραγωγικών τοµέων της Κρήτης και
γενικότερα προσαρµοσµένων στις
συνθήκες της Κρήτης.
• Ανάπτυξη τεχνολογιών που αξιοποιούν τις
δυνατότητες που παρέχει η θάλασσα για
την παραγωγή ενέργειας (ενέργεια
κυµάτων, υπεράκτιες κατασκευές κλπ.)
• Ανάπτυξη ολοκληρωµένων τεχνολογικών
λύσεων παραγωγής ενέργειας και
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων
στη θάλασσα (υδατοκαλλιέργειες)

Πηγή
Χρηµατοδότησης

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 1β, 2β,
2γ,4στ,3γ
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1 α,1β,2β,,3γ

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 1β,4στ,3γ
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1 α,1β,2β,,3γ
• HORIZON 2020
∆ράση 1
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Περιοχές
Παρέµβασης

Ενδεικτικές Προτεραιότητες

• Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρµογών για τη
µείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος οικονοµικών
δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων,
βιοµηχανιών, νοσοκοµείων και άλλων
δηµοσίων κτιρίων).
Κλιµατική
αλλαγή και
• Ανάπτυξη-προσαρµογή και εισαγωγή ΤΠΕ
µέτρηση
για την προβολή στοιχείων του φυσικού
περιβαλλοντικών
περιβάλλοντος, την κωδικοποίηση επιπτώσεων
διαχείριση χωρικών ρυθµίσεων και τη
συστηµατική παρακολούθηση (monitoring)
αλλαγών στο οικοσύστηµα.
• ∆ηµιουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων
και συστηµάτων ελέγχου περιβαλλοντικών
µεταβλητών
• Ανάπτυξη αισθητήρων και δικτύων για
περιβαλλοντικό έλεγχο.
• Πιλοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης εισαγωγής
και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την
µείωση απωλειών ύδατος
• Ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων
Ορθολογική
διαχείρισης αστικών, βιοµηχανικών,
διαχείριση
κτηνοτροφικών κλπ. στερεών αποβλήτων
φυσικών και
και πιλοτικές εφαρµογές (πρόληψη,
περιβαλλοντικών
συλλογή, επεξεργασία,
πόρων
αξιοποίηση/εκµετάλλευση)
• Ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων
διαχείρισης αστικών ή και βιοµηχανικών
λυµάτων και πιλοτικές εφαρµογές
(επαναχρησιµοποίηση, παραγωγή
βιοκαυσίµων κλπ.)
• Ανάπτυξη επαγγελµατικών γνώσεων και
δεξιοτήτων για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στους
τοµείς αιχµής στον τοµέα του
Ανάπτυξη των
περιβάλλοντος και κατάρτιση στελεχών
δεξιοτήτων του
επιχειρήσεων διαχείρισης περιβαλλοντικών
ανθρώπινου
υποδοµών
δυναµικού
• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, του ανθρώπινου
δυναµικού και διευκόλυνση των
επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση
σε αυτό

Πηγή
Χρηµατοδότησης

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 2 γ , 2β
,1β,6β,6δ,5β
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1 α,1β,2β,2γ
• HORIZON 2020
∆ράση 1

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 1β, 2 γ ,
2β ,3γ, 6α
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1β,2β,2γ,3γ
• HORIZON 2020
∆ράση 1

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 – 2020:
ΕΠ 8iii, 8v
• ΕΠΑΝΕΚ 2014 –
2020: ΕΠ 8v
• ΠΑΑ : Μέτρα 01,
02
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Γ.1.4. Σύµπλεγµα της Γνώσης
Το Σύµπλεγµα της Γνώσης έχει µια σύνθετη και ιδιαίτερη αποστολή στην στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης καθώς καλείται να στηρίξει οριζόντια την ανάπτυξη των λοιπών
συµπλεγµάτων της Περιφέρειας ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει ακόµα
περισσότερο τις διεθνείς συµπράξεις καθώς και αξιοποίηση νέας γνώσης µε
συστηµατικότητα µε την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό
απαιτείται (α) η ενίσχυση της συνεργατικής καινοτοµίας και η στενότερη διασύνδεση
µε τα άλλα συµπλέγµατα προτεραιότητας (β) ο συντονισµός των φορέων για την
αξιοποίηση της συµπληρωµατικότητας τη διαµόρφωση ισχυρών οικονοµιών
συσσωµάτωσης και δηµιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νεοφυών
επιχειρήσεων (τεχνοβλαστών) καθώς και (γ) η προσέλκυση επιχειρήσεων και
κεφαλαίων από το εξωτερικό για την ανάπτυξη συνεργασιών κλίµακας σε τοµείς
τεχνολογικής αιχµής.
Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας που
βασίζεται στην έρευνα, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην καινοτοµία για την
ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και η προώθηση νέων
τεχνολογιών αιχµής ή την αναβάθµιση ήδη υπαρχουσών που θα ενισχύσουν την
παραγωγή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών στους τοµείς αριστείας.
Παράλληλα, η ενίσχυση της αριστείας και της παραγωγής νέας γνώσης θα
ενθαρρύνει και θα τροφοδοτήσει την ερευνητική προσπάθεια των επιχειρήσεων µέσα
από τη συνεργασία τους µε τις ερευνητικές υποδοµές.
Εξαιτίας του οριζόντιου χαρακτήρα του τοµέα, σηµαντικές τεχνολογίες και εφαρµογές
στους τοµείς εξειδίκευσης, όπως η παραγωγή και αξιοποίηση περιεχοµένου που
µπορεί να εµπλουτίσει την εµπειρία τουριστών, εφαρµογές στον αγροδιατροφικό
τοµέα και στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας θα ενισχυθούν σε
συνεργασία και µε τους αντίστοιχους τοµείς της στρατηγικής στο πλαίσιο των δικών
τους προτεραιοτήτων.
Στο πλαίσιο προώθησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στο σύµπλεγµα της
γνώσης επιδιώκεται η δηµιουργία ενός πρότυπου οικοσυστήµατος Καινοτοµίας, το
οποίο θα λειτουργεί διαδραστικά και θα συνδέει τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό ιστό,
τη βιοµηχανία, την επιχειρηµατικότητα και την επενδυτική κοινότητα. Με ενιαίο τρόπο
επιχειρείται η αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού, ο µετασχηµατισµός του σε
όχηµα ανάπτυξης και η διασπορά και επιστροφή των ωφελειών στο τοπικό
οικοσύστηµα, µε τρόπο ώστε η αρχική επένδυση, µε µόχλευση πόρων από τον
ιδιωτικό τοµέα να επιστραφεί πολλαπλασιασµένη σε άµεσα και έµµεσα οφέλη.
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Πίνακας 5: Περιοχές και Προτεραιότητες Παρέµβασης
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Περιοχές
Παρέµβασης
Ενίσχυση της
επιστηµονικής
αριστείας στα
ερευνητικά και
ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα της
Κρήτης
Ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας
των νέων
επιστηµόνων σε
τοµείς
αναδυόµενων
τεχνολογιών

Ενδεικτικές Προτεραιότητες
• Ενίσχυση των ερευνητικών υποδοµών
στο πλαίσιο του εθνικού οδικού χάρτη
ερευνητικών υποδοµών και υποδοµών
ESFRI
• Ενίσχυση της έρευνας σε τοµείς αιχµής
µε έµφαση στις τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής (KETs)
• Παροχή ολοκληρωµένης δέσµης
υπηρεσιών υποστήριξης
• Παροχή χρηµατοδότησης για την
ανάπτυξη των πρώτων επιχειρηµατικών
σταδίων

• ∆ηµιουργία δοµής υποδοχής και
Προσέλκυση
στοχευµένης υποστήριξης των
επενδύσεων σε
επιχειρήσεων – επενδυτών που
τοµείς
επιδεικνύουν ενδιαφέρον για
αναδυόµενων
συνεργασία
τεχνολογιών στις
• ∆ηµιουργία σύγχρονων και βιώσιµων
οποίες
υποδοµών φιλοξενίας υπολογιστικών
δραστηριοποιούνται
συστηµάτων (DataCenters)
οι ερευνητικές
οµάδες της Κρήτης • Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων
στο σύνολο της επικράτειας της Κρήτης
• Στοχευµένasummerschools σε
επιλεγµένους επιστηµονικούς τοµείς
Προώθηση
αιχµής µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
εκπαιδευτικών
Κρήτη (πχ εφαρµογή τεχνολογιών laser
υπηρεσιών υψηλής
στον καθαρισµό και στην ανάδειξη
προστιθέµενης
µνηµείων)
αξίας
• Θεµατικά προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης διεθνούς εµβέλειας
• Ανάπτυξη επαγγελµατικών γνώσεων και
δεξιοτήτων για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας στους
Ανάπτυξη
τοµείς τεχνολογιών αιχµής και κατάρτιση
δεξιοτήτων του
στελεχών επιχειρήσεων
ανθρώπινου
• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
δυναµικού
ανθρώπινου δυναµικού και διευκόλυνση
των επιχειρήσεων να αποκτήσουν
πρόσβαση σ’αυτό

Πηγή
Χρηµατοδότησης
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1α
• HORIZON 2020
∆ράση 1
• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 3α
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
3α
• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ
1β,2γ,
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΤΠΑ):ΕΠ
1α, 1β,2α,
• HORIZON 2020
∆ράση 2

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΤΠΑ):
ΕΠ 1β, 10

• ΠΕΠ Κρήτης
2014 –
2020(ΕΚΤ):
ΕΠΕΠ 8iii, 8v
• ΕΠΑΝΕΚ 20142020(ΕΚΤ):ΕΠ
ΕΠ 8iii, 8v
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Γ.2. Προϋπολογισµός ανά πηγή χρηµατοδότησης των δράσεων ανά τοµέασύµπλεγµα
Με βάση τις προτεραιότητες ανά περιοχή παρέµβασης και τοµέα – σύµπλεγµα
προτεραιότητας και την αντιστοίχιση τους µε τις αντίστοιχες πηγές χρηµατοδότησης,
παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 6, ο προϋπολογισµός ανά πηγή
χρηµατοδότησης και Τοµέα – Σύµπλεγµα προτεραιότητας. Στον πίνακα 7
παρουσιάζεται αναλυτικά ο προϋπολογισµός ανά πηγή χρηµατοδότησης, Επενδυτική
Προτεραιότητα και Τοµέα – Σύµπλεγµα Προτεραιότητας.
Με βάση αυτά τα στοιχεία το 43% του προϋπολογισµού, συγκεντρώνεται στο
Σύµπλεγµα της Γνώσης, το 23% στον Περιβαλλοντικό Τοµέα, ενώ από 17%
ισοκατανέµεται στον Αγροδιατροφικό Τοµέα και στο Σύµπλεγµα Τουρισµού –
Πολιτισµού.
Πίνακας 6 : Προϋπολογισµός ανά πηγή χρηµατοδότησης και Τοµέα –
Σύµπλεγµα (€)
ΤΟΜΕΑΣ

ΠΕΠ
ΚΡΗΤΗΣ
2014-20206

ΕΠΑΝΕΚ
2014-20207

ΠΑΑ 201420208

HORIZON
20209

ΣΥΝΟΛΟ

Αγροδιατροφικός
τοµέας

4.000.000,00

14.260.000,00

29.800.000,00

10.000.000,00

58.060.000,00

Πολιτιστικόςτουριστικός τοµέας

30.173.253,75

20.500.000,00

0,00

5.000.000,00

55.673.253,75

Περιβαλλοντικός
τοµέας

18.448.837,25

27.351.162,75

0,00

30.000.000,00

75.800.000,00

Τοµέας της γνώσης

6.434.595,00

42.188.837,25

0,00

92.000.000,00

140.623.432,25

ΣΥΝΟΛΟ

59.056.686,00

104.300.000,00

29.800.000,00

137.000.000,00

330.156.686,00

6

Τα ποσά που καταγράφονται αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Κρήτης 2014 - 2020
Τα ποσά που αφορούν στο ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020 υπολογίζονται με βάση τους πόρους που αντιστοιχούν στην Κατηγορία Περιφερειών
Μετάβασης
8
Τα ποσά που αφορούν στο ΠΑΑ 2014 - 2020 υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να διεκδικήσει πόρους
που αντιστοιχούν στο 10% των σχετικών δράσεων
9
τα ποσά που αφορούν στο HORIZON υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των φορέων της Περιφέρειας Κρήτης στο 7ο ΠΠ.
Η κατανομή ανά τομέα έλαβε υπόψη τις θεματικές στόχευσης του HORIZON
7

26

0,00 €
10.000.000,00 €
12.800.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

4.500.000,00 €

2.000.000,00 €

25.300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.224.418,75 €

22.800.000,00 €

ΕΠΑΝΕΚ 2014202011
Π/Υ

0,00 €

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
2014-202010
Π/Υ

9.400.000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ΠΑΑ 2014202012
Π/Υ

4.000.000,00 €

30.000.000,00 €
88.000.000,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

133.000.000,00
€

HORIZON
202013
Π/Υ

11

Τα ποσά που καταγράφονται αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Κρήτης 2014 - 2020
Τα ποσά που αφορούν στο ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020 υπολογίζονται με βάση τους πόρους που αντιστοιχούν στην Κατηγορία Περιφερειών Μετάβασης
12
Τα ποσά που αφορούν στο ΠΑΑ 2014 - 2020 υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να διεκδικήσει πόρους που αντιστοιχούν στο 10% των σχετικών δράσεων
13
Τα ποσά που αφορούν στο HORIZON υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των φορέων της Περιφέρειας Κρήτης στο 7ο ΠΠ

10

1β) προαγωγή επιχειρηµατικών
επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσµών
και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως
µέσω της προαγωγής επενδύσεων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη
µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική
καινοτοµία, στην οικολογική καινοτοµία, στις
εφαρµογές παροχής δηµόσιων υπηρεσιών,

1α) Ενίσχυση των υποδοµών έρευνας
και καινοτοµίας (Ε&Κ) και των
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον
τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας και
της προαγωγής των κέντρων ικανότητας
(ΕΤΠΑ)
∆ράση 1 (HORIZON)
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ /
ΜΕΤΡΟ ΠΑΑ/ ∆ΡΑΣΗ HORIZON

ΣΥΝΟΛΟ
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50.424.418,75 €

40.000.000,00 €
100.800.000,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

155.800.000,00 €

Πίνακας 7 : Προϋπολογισµός ανά πηγή χρηµατοδότησης, Επενδυτική Προτεραιότητα και Τοµέα – Σύµπλεγµα
Προτεραιότητας

ΑΔΑ: ΩΨ1Ο7ΛΚ-89Ε

2 β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εµπορίου και της
ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ (ΕΤΠΑ)

στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη
δικτύωση, στα συµπλέγµατα φορέων και
στην ανοιχτή καινοτοµία µέσω ευφυούς
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της
τεχνολογικής και εφαρµοσµένης έρευνας,
πιλοτικών γραµµών, ενεργειών έγκαιρης
επικύρωσης προϊόντων, προηγµένων
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης
παραγωγής (ΕΤΠΑ)
Μέτρο 16 (ΕΓΤΑΑ)
∆ράση 2 (HORIZON)
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
2 α) Επέκταση της ανάπτυξης των
ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δικτύων
υψηλών ταχυτήτων και στήριξη της
υιοθέτησης των αναδυόµενων τεχνολογιών
και δικτύων στον χώρο της ψηφιακής
οικονοµίας (ΕΤΠΑ)
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ /
ΜΕΤΡΟ ΠΑΑ/ ∆ΡΑΣΗ HORIZON

5.800.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

6.200.000,00 €

5.800.000,00 €

0,00 €

4.000.000,00 €

7.460.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
6.840.000,00 €

ΕΠΑΝΕΚ 2014202011
Π/Υ

3.000.000,00 €
5.000.000,00 €
3.724.418,75 €
0,00 €

2.000.000,00 €

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
2014-202010
Π/Υ

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

9.400.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

ΠΑΑ 2014202012
Π/Υ

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.000.000,00 €

HORIZON
202013
Π/Υ
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10.200.000,00 €

5.800.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5.800.000,00 €

19.860.000,00 €
10.000.000,00 €
9.724.418,75 €
10.840.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: ΩΨ1Ο7ΛΚ-89Ε

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
3 α) προαγωγή της επιχειρηµατικότητας,
ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της
δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, µεταξύ
άλλων και µέσω θερµοκοιτίδων
επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ)
Μέτρο6 (ΕΓΤΑΑ)
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
3 γ) στήριξη της δηµιουργίας και επέκταση
προηγµένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών(ΕΤΠΑ)

2.724.418,50 €

2 γ) ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική
µάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό
πολιτισµό και ηλεκτρονική υγεία (ΕΤΠΑ)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.000.000,00 €

0,00 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
5.000.000,00 €
10.500.000,00 €

12.000.000,00 €

0,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
3.000.000,00 €
18.173.253,75 €

0,00 €

1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.500.000,00 €
1.200.000,00 €

ΕΠΑΝΕΚ 2014202011
Π/Υ

500.000,00 €
3.500.000,00 €
1.724.418,50 €
0,00 €

3.000.000,00 €

500.000,00 €
2.500.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
2014-202010
Π/Υ

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ /
ΜΕΤΡΟ ΠΑΑ/ ∆ΡΑΣΗ HORIZON

4.000.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4.000.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

ΠΑΑ 2014202012
Π/Υ

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

HORIZON
202013
Π/Υ
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4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €
28.673.253,75 €

23.000.000,00 €

500.000,00 €
3.500.000,00 €
1.724.418,50 €
0,00 €

5.724.418,50 €

1.500.000,00 €
4.000.000,00 €
3.500.000,00 €
1.200.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: ΩΨ1Ο7ΛΚ-89Ε

0,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
6.800.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.900.000,00 €

0,00 €

2.000.000,00 €
0,00 €
0,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €

2.000.000,00 €

0,00 €

7.800.000,00 €

0,00 €
5.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €

ΕΠΑΝΕΚ 2014202011
Π/Υ

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

3 δ) στήριξης της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές
και διεθνείς αγορές και να συµµετέχουν σε
διαδικασίες καινοτοµίας(ΕΤΠΑ)

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
4 στ) προώθηση της έρευνας και της
καινοτοµίας στις τεχνολογίες χαµηλών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς
και της υιοθέτησης αυτών(ΕΤΠΑ)
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
8 iii) αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα
και δηµιουργία επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων, πολύ
µικρών, µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων(ΕΚΤ)
Μέτρο2(ΕΓΤΑΑ)
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

0,00 €
12.173.253,75 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
2014-202010
Π/Υ

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ /
ΜΕΤΡΟ ΠΑΑ/ ∆ΡΑΣΗ HORIZON

10.000.000,00 €

10.000.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

ΠΑΑ 2014202012
Π/Υ

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

HORIZON
202013
Π/Υ
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10.000.000,00 €

14.900.000,00 €

0,00 €
0,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €

2.000.000,00 €

0,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
6.800.000,00 €

7.800.000,00 €

0,00 €
17.173.253,75 €
7.000.000,00 €
4.500.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: ΩΨ1Ο7ΛΚ-89Ε

16.000.000,00 €
0,00 €
5.500.000,00 €
4.351.162,75 €
6.148.837,25 €

3.434.595,00 €
0,00 €
2.000.000,00 €
500.000,00 €
934.595,00 €
59.056.686,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

104.300.000,00 €

1.500.000,00 €
500.000,00 €
900.000,00 €

ΕΠΑΝΕΚ 2014202011
Π/Υ

1.000.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
2014-202010
Π/Υ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
8 v) προσαρµογή των εργαζοµένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις
αλλαγές(ΕΚΤ)
Μέτρο1(ΕΓΤΑΑ)
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ /
ΜΕΤΡΟ ΠΑΑ/ ∆ΡΑΣΗ HORIZON

29.800.000,00 €

6.400.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

6.400.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

ΠΑΑ 2014202012
Π/Υ

137.000.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

HORIZON
202013
Π/Υ
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330.156.686,00 €

6.400.000,00 €
7.500.000,00 €
4.851.162,75 €
7.083.432,25 €

25.834.595,00 €

2.500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.400.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: ΩΨ1Ο7ΛΚ-89Ε

ΑΔΑ: ΩΨ1Ο7ΛΚ-89Ε

Τα 58.060.000 €, που διατίθενται για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα,
αντιπροσωπεύουν το 17,59% του συνολικού προϋπολογισµού και ειδικότερα:
• Το 9,03% προέρχεται από το ΠΑΑ 2014-2020 και αφορά :
 ∆ράσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες (3,03% Μέτρο 2)
 ∆ράσεις δικτυώσεων και συνεργασιών επιχειρήσεων (2,85%
Μέτρο 16)
 ∆ράσεις κατάρτισης ενηµέρωσης (1,94% Μέτρο 1)
 ∆ράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας (1,21% Μέτρο 6)
• Το 4,32% προέρχεται από το ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020 και αφορά :
 Ενίσχυση συµπράξεων – συνεργασιών, επιχειρήσεων µε
ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα (2,26% ΕΠ1β)
 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών
ταχυτήτων σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές (1,76%
ΕΠ2α)
 ∆ράσεις αναβάθµισης δηµόσιων πληροφοριακών υποδοµών για
την υποστήριξη, κυρίως, εξωστρεφών επιχειρήσεων (0,30%
ΕΠ2β)
• Το 3,03% προέρχεται από το HORIZON 2020 και αφορά :
 ∆ράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στην
έρευνα και καινοτοµία (∆ράση 1)
 Εκπαίδευσηεξειδίκευση
του
επιστηµονικού
προσωπικού(∆ράση 1)
• Το 1,21% προέρχεται από το ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 και αφορά :
 Προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας, ενίσχυση πρώτης
παραγωγής – πιλοτικών εφαρµογών και ενίσχυση συµπράξεων
– συνεργασιών, επιχειρήσεων µε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά
κέντρα (0,91% ΕΠ1β)
 Ανάπτυξη και εισαγωγή ολοκληρωµένων ψηφιακών εφαρµογών
στις επιχειρήσεις (0,15% ΕΠ2β)
 Ανάπτυξη ολοκληρωµένων ψηφιακών υπηρεσιών / προϊόντων
(0,15% ΕΠ1γ)
Τα 55.673.253,75€, που διατίθενται για το Σύµπλεγµα Τουρισµού –
Πολιτισµού, αντιπροσωπεύουν το 16,86% του συνολικού προϋπολογισµούκαι
ειδικότερα:
• Το 9,14% προέρχεται από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 και αφορά :
 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για επιχειρήσεις υψηλής
προστιθέµενης αξίας, πιστοποίηση, τυποποίηση και προβολή –
προώθηση των προϊόντων (3,69% ΕΠ3γ)
 Προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας, ενίσχυση πρώτης
παραγωγής – πιλοτικών εφαρµογών και ενίσχυση συµπράξεων
– συνεργασιών, επιχειρήσεων µε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά
κέντρα (1,51% ΕΠ1β)
 Υποστήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων
(1,21% ΕΠ3α)
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 Ανάπτυξη ολοκληρωµένων ψηφιακών υπηρεσιών / προϊόντων
(1,06% ΕΠ2γ)
 Ανάπτυξη και εισαγωγή ολοκληρωµένων ψηφιακών εφαρµογών
στις επιχειρήσεις (0,76% ΕΠ2β)
 Συµβουλευτική καθοδήγηση και κατάρτιση του εργατικού
δυναµικού και των επιχειρηµατιών (0,61% ΕΠ8v)
 Συµβουλευτική καθοδήγηση και επιδότηση για δηµιουργία νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων (0,30%ΕΠ8iii)
• Το 6,21% προέρχεται από το ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 και αφορά :
 Κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίων προσαρµογής και
αναδιάρθρωσης, υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης και
καθοδήγησης επιχειρήσεων (1,67%ΕΠ8v)
 Ενίσχυση συµπράξεων – συνεργασιών, επιχειρήσεων µε
ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα (1,51%ΕΠ1β)
 Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
απλοποίηση- αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων
(1,51%ΕΠ3γ)
 ∆ράσεις αναβάθµισης δηµόσιων πληροφοριακών υποδοµών για
την υποστήριξη, κυρίως, εξωστρεφών επιχειρήσεων (0,45%
ΕΠ2β)
 Ανάπτυξη
κυρίως
της
γυναικείας
επιχειρηµατικότητας
(0,45%ΕΠ8iii)
 Ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών ιδεών και δηµιουργία νέων
προϊόντων και υπηρεσιών (0,30%ΕΠ3α)
 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (0,30% ΕΠ3δ)
• Το 1,51% προέρχεται από το HORIZON2020 και αφορά :
 ∆ράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στην
έρευνα και καινοτοµία (∆ράση 1)
 Εκπαίδευσηεξειδίκευση
του
επιστηµονικού
προσωπικού(∆ράση 1)
Τα 75.800.000,00€, που διατίθενται για
τον Περιβαλλοντικό Τοµέα,
αντιπροσωπεύουν το 22,96% του συνολικού προϋπολογισµούκαι ειδικότερα :
• Το 9,09% προέρχεται από τοHORIZON2020 και αφορά :
 ∆ράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στην
έρευνα και καινοτοµία (∆ράση 1)
 Εκπαίδευσηεξειδίκευση
του
επιστηµονικού
προσωπικού(∆ράση 1)
• Το 8,28% προέρχεται από τοΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020 και αφορά :
 Ανάπτυξη κέντρων ικανότητας µε παράλληλη ενίσχυση των
εργαστηριακών υποδοµών καινοτοµίας (3,03% ΕΠ1α)
 Ενίσχυση συµπράξεων – συνεργασιών, επιχειρήσεων µε
ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα (1,82% ΕΠ1β)
 Κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίων προσαρµογής και
αναδιάρθρωσης, υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης και
καθοδήγησης επιχειρήσεων (1,32% ΕΠ8v)
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 Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
απλοποίηση- αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων
(0,91%ΕΠ3γ)
 ∆ράσεις αναβάθµισης δηµόσιων πληροφοριακών υποδοµών για
την υποστήριξη, κυρίως, εξωστρεφών επιχειρήσεων (0,76%
ΕΠ2β)
 Ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών ιδεών και δηµιουργία νέων
προϊόντων και υπηρεσιών (0,30% ΕΠ3α)
 Ανάπτυξη
κυρίως
της
γυναικείας
επιχειρηµατικότητας
(0,15%ΕΠ8iii)
• Το 5,59% προέρχεται από τοΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 και αφορά :
 Υποστήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων
(1,51%ΕΠ3α)
 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για επιχειρήσεις υψηλής
προστιθέµενης αξίας, πιστοποίηση, τυποποίηση και προβολή –
προώθηση των προϊόντων (1,21% ΕΠ3γ)
 Προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας, ενίσχυση πρώτης
παραγωγής – πιλοτικών εφαρµογών και ενίσχυση συµπράξεων
– συνεργασιών, επιχειρήσεων µε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά
κέντρα (1,13% ΕΠ1β)
 Ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων λύσεων και τεχνολογιών
για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (0,61% ΕΠ4στ)
 Ανάπτυξη ολοκληρωµένων ψηφιακών υπηρεσιών / προϊόντων
(0,52% ΕΠ2γ)
 Ανάπτυξη και εισαγωγή ολοκληρωµένων ψηφιακών εφαρµογών
στις επιχειρήσεις (0,30% ΕΠ2β)
 Συµβουλευτική καθοδήγηση και επιδότηση για δηµιουργία νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων (0,15% ΕΠ8iii)
 Συµβουλευτική καθοδήγηση και κατάρτιση του εργατικού
δυναµικού και των επιχειρηµατιών (0,15% ΕΠ8v)
Τα 140.623.432,25€, που διατίθενται για
τον Τοµέα της Γνώσης,
αντιπροσωπεύουν το 42,59% του συνολικού προϋπολογισµούκαι ειδικότερα :
• Το 27,87% προέρχεται από τοHORIZON2020 και αφορά :
 ∆ράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στην
έρευνα και καινοτοµία και εκπαίδευση- εξειδίκευση του
επιστηµονικού προσωπικού (26,65% ∆ράση 1)
 Ανάπτυξη χρηµατοδοτικών εργαλείων για ΜΜΕ και επιτάχυνση
της οικονοµίας (1,21% ∆ράση 2)
• Το 12,78% προέρχεται από τοΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020 και αφορά :
 Ανάπτυξη κέντρων ικανότητας µε παράλληλη ενίσχυση των
εργαστηριακών υποδοµών καινοτοµίας (3,88% ΕΠ1α)
 Ενίσχυση έρευνας – καινοτοµίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις και ενίσχυση
συµπράξεων – συνεργασιών, επιχειρήσεων µε ακαδηµαϊκά και
ερευνητικά κέντρα (2,07% ΕΠ1β)
 Ενίσχυση της εξωστρέφειας (2,06% ΕΠ3δ)
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 Υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης και καθοδήγησης
επιχειρήσεων
για
την
καινοτοµική
και
τεχνολογική
επιχειρηµατικότητα (1,86%ΕΠ8v)
 Ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών ιδεών και δηµιουργία νέων
προϊόντων και υπηρεσιών (1,51%ΕΠ3α)
 Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
απλοποίηση- αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων
(0,76% ΕΠ3γ)
 ∆ράσεις αναβάθµισης δηµόσιων πληροφοριακών υποδοµών για
την υποστήριξη, κυρίως, εξωστρεφών επιχειρήσεων (0,36%
ΕΠ2β)
 Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας στον Τοµέα της Γνώσης (0,27
%ΕΠ8iii)
• Το 1,95% προέρχεται από τοΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 και αφορά :
 Ανάπτυξη και εισαγωγή ολοκληρωµένων ψηφιακών εφαρµογών
στις επιχειρήσεις (0,91%ΕΠ3α)
 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για επιχειρήσεις υψηλής
προστιθέµενης αξίας, πιστοποίηση, τυποποίηση και προβολή –
προώθηση των προϊόντων (0,61% ΕΠ3γ)
 Συµβουλευτική καθοδήγηση και κατάρτιση του εργατικού
δυναµικού και των επιχειρηµατιών (0,28% ΕΠ8v)
 Συµβουλευτική καθοδήγηση και επιδότηση για δηµιουργία νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων (0,15%ΕΠ8iii)
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ΡΕ
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ΚΗ
ΗΣΣ
ΣΣΤΤΡ
ΡΑ
ΑΤΤΗ
ΗΓΓΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Ε
ΕΞΞΥ
ΥΠ
ΠΝ
ΝΗ
ΗΣΣ Ε
ΕΞΞΕ
ΕΙΙ∆
∆ΙΙΚ
ΚΕ
ΕΥ
ΥΣΣΗ
ΗΣΣ
∆.1. Αρχές ∆ιακυβέρνησης
Η έξυπνη εξειδίκευση στοχεύει να συνενώσει και να κινητοποιήσει δυνάµεις,
να ενθαρρύνει οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες στη βάση ενός
κοινού αναπτυξιακού οράµατος και στόχων αποδεκτών από όλους τους
εταίρους. Αυτό απαιτεί µια εξελιγµένη µορφή συντονισµένης διαχείρισης
µεταξύ των εταίρων. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι κρίσιµο να
αποσαφηνιστεί ο ρόλος του κάθε εταίρου και η θέση του στην δοµή
διακυβέρνησης µε βασικό κριτήριο τη δυνατότητα και τον τρόπο συνεισφοράς
του.
Η
διαδικασία
διαµόρφωσης
της
στρατηγικής,
καθορισµού
των
προτεραιοτήτων και των εργαλείων πολιτικής συνδέεται στενά µε την ποιότητα
της διακυβέρνησης καθώς ενσωµατώνει τις εµπειρίες των βασικών εταίρων
και σταδιακά τους προσανατολίζει σε κοινές δράσεις και πλατφόρµες
συνεργασίας προλειαίνοντας το έδαφος για σταθερότερες δοµές
διακυβέρνησης.
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∆ιάγραµµα 1 : Συνεργαζόµενοι φορείς στο σύστηµα διακυβέρνησης της
RISCrete

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ CLUSTERS
ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΠ
ΤΟΜΕΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ι∆ΙΩΤΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

∆.2. Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης RISCrete
Η αρχιτεκτονική διακυβέρνησης της RISCrete, συνδυάζει τις υφιστάµενες
περιφερειακές δοµές µε νέες µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής των
βασικών εταίρων µε αποφυγή παράλληλα της πολυπλοκότητας και της
γραφειοκρατίας.
H δοµή διακυβέρνησης περιλαµβάνει δύο επίπεδα (διάγραµµα 2):
Α) Το Επιτελικό Επίπεδο : Αφορά τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη
αποφάσεων.
Β) Το Εκτελεστικό Επίπεδο : Αφορά την τεκµηρίωση, την παρακολούθηση
και το συντονισµό της εφαρµογή της διαµορφωθείσας πολιτικής.
Α) Επιτελικό Επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό περιλαµβάνονται τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας τα
οποία είναι αρµόδια για την χάραξη πολιτικής για την έρευνα και καινοτοµία
στην Περιφέρεια, καθώς και την λήψη/επικύρωση αποφάσεων στους τοµείς
αυτούς. Αυτά είναι ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συµβούλιο.
Τα παραπάνω όργανα συνεπικουρούνται στο έργο τους από το
Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας
Κρήτης (ΠΣΕΚ) µε ρόλο συµβουλευτικό.
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∆ιάγραµµα 2 : ∆οµή διακυβέρνησης RIS3 Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧ
ΗΣ

ΠΕΡΙΦ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΣΕΚ

ΓΓΕΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟ
ΝΕΣ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗ
2014-2020
(ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
RISCrete

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥ∆ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ
ΕΥ∆ ΠΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
HORIZON

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙ
ΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΟΣΥΜΠΛΕΓ
ΜΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ

Το ΠΣΕΚ συγκροτείται µε βάση το ν. 4310/2014 µε απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης µε σκοπό την υποστήριξη της Περιφέρειας και της
ΓΓΕΤ για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ) και της αντίστοιχης σε περιφερειακό
επίπεδο. Αποτελείται από επτά (7) µέλη, από τα οποία τρεις είναι καθηγητές ή
ερευνητές, εκπρόσωποι δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών της οικείας
Περιφέρειας και τα υπόλοιπα µέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση,
τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηµατικό χώρο.
Η υποστήριξη παρέχεται µε εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ
για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην
περιφέρεια, τη δηµιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών
οργανισµών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και
περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικότητας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχηµάτων σύµπραξης του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και τη διαµόρφωση συνθηκών και
προοπτικών επιτυχούς συµµετοχής οργανισµών των περιφερειών σε εθνικά
και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Β) Εκτελεστικό Επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό εντάσσεται η διαδικασία της παρακολούθησης της πορείας
υλοποίησης της RISCrete, καθώς και ο συντονισµός της διαδικασίας
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επιχειρηµατικής ανακάλυψης στο επίπεδο των τεσσάρων πλατφορµών
καινοτοµίας.
Ειδικότερα περιλαµβάνεται η παρακάτω διαδικασία:
 Συντονιστικό όργανο παρακολούθησης της RISCrete
Το συντονιστικό όργανο έχει ως κύρια αρµοδιότητα την παρακολούθηση της
πορείας υλοποίησης της RISCrete. Στις αρµοδιότητές του, επίσης,
περιλαµβάνονται :
• Η εξειδίκευση των δράσεων της RISCrete
• Η ενηµέρωση/συνεργασία µε το ΠΣΕΚ µέσω αναφορών/εισηγήσεων.
• Η υποστήριξη των οργάνων που συµµετέχουν στο Επιτελικό επίπεδο
διακυβέρνησης της RISCrete για θέµατα σχεδιασµού και τεκµηρίωσης
της
• Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τυχόν αναθεωρήσεις της
RISCrete.
• Η συλλογή των απαιτούµενων στοιχείων τεκµηρίωσης των δράσεων
• Η παρακολούθηση και τροφοδότηση µε στοιχεία του συστήµατος
δεικτών
• Η συνεργασία µε τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των δράσεων της
RISCrete καθώς και τα εθνικά σηµεία του ΗΟΡΙΖΟΝ 2020
• Η συνεργασία µε την ΓΓΕΤ
• Η συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα έξυπνης εξειδίκευσης
• Ο συντονισµός των 4 θεµατικών πλατφορµών καινοτοµίας και η
διατύπωση κοινής µεθοδολογίας εργασίας.
Το ρόλο του Συντονιστικού οργάνου αναλαµβάνει Αυτοτελές Τµήµα της
Περιφέρειας το οποίο συγκροτείται στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας,
κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη. Το τµήµα λειτουργεί ευέλικτα
µε αποκλειστική ευθύνη την παρακολούθηση της RISCrete. Σηµαντικός είναι ο
ρόλος του Συντονιστή, ο οποίος στελεχώνει το Αυτοτελές Γραφείο µε την
υποστήριξη ενός ακόµη συνεργάτη και µε την απαραίτητη γραµµατειακή
στήριξη.
Το ανωτέρω όργανο υποστηρίζεται από 4 πλατφόρµες καινοτοµίας, µια ανά
τοµέα προτεραιότητας της RISCrete, οι οποίες αναλαµβάνουν να
προωθήσουν τη διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης στο πλαίσιο
µια κοινής µεθοδολογίας. Οι πλατφόρµες καινοτοµίας δύνανται να εδρεύουν
σε φορείς διαφορετικούς από την Περιφέρεια, οι οποίοι διαθέτουν τη
τεχνογνωσία και τη βούληση να αναλάβουν τη σχετική αρµοδιότητα του
συντονισµού της πλατφόρµας. Σηµαντικός είναι ο ρόλος του Συντονιστή της
πλατφόρµας για την επιτυχηµένη εξέλιξη της διαδικασίας επιχειρηµατικής
ανακάλυψης στον κάθε τοµέα προτεραιότητας. Οι πλατφόρµες καινοτοµίας
συνεργάζονται και κινητοποιούν τους φορείς της γνώσης, τους επιχειρηµατίες,
τα
συνεργατικά
σχήµατα,
τις
τράπεζες
κλπ.
∆ιατυπώνουν
προτάσεις/εισηγήσεις στον συντονιστή της RIS προκειµένου να προχωρήσει
επιτυχώς η διαδικασία εξειδίκευσης. Επιπλέον διατυπώνουν προτάσεις για
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επανακαθορισµό των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων. Συνεργάζονται µε
θεµατικά δίκτυα και τις Εθνικές Πλατφόρµες Καινοτοµίας.
Τόσο το αυτοτελές γραφείο, όσο και οι 4 πλατφόρµες δύνανται να
υποστηρίζονται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες, µε χρηµατοδότηση
στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.

 Φορείς διαχείρισης προγραµµάτων
Πρόκειται για εξωτερικούς φορείς που συνεργάζονται µε το σύστηµα
διακυβέρνησης της RISCrete, οι οποίοι έχουν την αρµοδιότητα της διαχείρισης
των δράσεων της. Ενδεικτικά αναφέρονται :
• Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (ή/και Ενδιάµεσοι Φορείς
∆ιαχείρισης) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής
περιόδου 2014-2020 που χρηµατοδοτούν τις δράσεις της RISCrete
(όπως
ΠΕΠ
Κρήτης
2014-2020,
ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία 2014-2020, ΠΑΑ 2014-2020 κλπ.).
• Οι φορείς διαχείρισης λοιπών Προγραµµάτων (όπως HORIZON 2020,
COSME κλπ)
∆.3. Οι πλατφόρµες καινοτοµίας
Η διαδικασία διαµόρφωσης των δράσεων έχει προκύψει από την εκτεταµένη
διαβούλευση µε τους φορείς σε διαδοχικές συναντήσεις και µε τη διατύπωση
προτάσεων την αξιολόγηση τους και τελικά την αποδοχή ή απόρριψη. Ως
αποτέλεσµα της διαβούλευσης συγκροτούνται 4 πλατφόρµες καινοτοµίας που
αντιστοιχούν στους τοµείς προτεραιότητας της RISCrete (αγροδιατροφή,
πολιτισµός-τουρισµός, περιβάλλον, γνώση) και θα αναλάβουν την
περαιτέρω επεξεργασία της στρατηγικής, την εστίαση των παρεµβάσεων και
την εξειδίκευση των δράσεων µέσω της επιχειρηµατικής ανακάλυψης.
Σε κάθε πλατφόρµα θα αναλάβει ρόλο συντονιστή εκπρόσωπος φορέα που
δραστηριοποιείται στο αντίστοιχο σύµπλεγµα µε µεγάλο βαθµό εξειδίκευσης
στον τοµέα, ενώ θα συµµετέχουν πλέον των επιχειρηµατικών και ερευνητικών
φορείς και άλλοι φορείς που έχουν ενεργό ρόλο στους κλάδους/τοµείς του
συµπλέγµατος. Θα επιδιωχθεί η συµµετοχή επιχειρηµατιών µε
πρωταγωνιστικό ρόλο στους κλάδους του κάθε συµπλέγµατος.
Συγκεκριµένα, οι 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).

39

ΑΔΑ: ΩΨ1Ο7ΛΚ-89Ε

∆ιάγραµµα 3 : Πλατφόρµες Καινοτοµίας και ∆ιαµόρφωση Μίγµατος
Πολιτικής
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΡΟΛΟΙ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
WORKSHOP 1
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Π
Λ
Α
Τ
Φ
Ο
Ρ
Μ
Ε
Σ
Α
Ν
Α
Τ
Ο
Μ
Ε
Α

Π
Λ
Α
Τ
Φ
Ο
Ρ
Μ
Ε
Σ
Ε
Τ
Α
Ι
Ρ
Ω
Ν

WORKSHOP2
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

WORKSHOP 3
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βιωσιµότητα των Πλατφορµών Καινοτοµίας και η µεγιστοποίηση των
αποτελεσµάτων από τη συγκρότηση και λειτουργία τους διασφαλίζεται από
την παρεχόµενη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης η οποία θα εκφραστεί µε
τεχνική βοήθεια συµβουλευτικών υπηρεσιών, την ενεργή συµµετοχή των
εταίρων στη διαχείριση τους, τη δυνατότητα διεύρυνσης τους ανάλογα µε τον
προσανατολισµό τους και τις εντεινόµενες διασυνδέσεις τους µε
αναπτυξιακούς και συλλογικούς φορείς της τοπικής οικονοµίας. Για την
ανταλλαγή εµπειριών και την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
προβλέπεται η οριζόντια συνεργασία και ενιαία µεθοδολογική προσέγγιση
όπως αυτή θα προσδιορίζεται µε το συντονιστή της RISCrete.
Οι πλατφόρµες θα συνεργάζονται µε διεθνή θεµατικά δίκτυα, καθώς και µε τις
πλατφόρµες καινοτοµίας που θα λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο.
∆ιάγραµµα 4 : ∆υναµική Λειτουργία των Πλατφορµών Καινοτοµίας
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Η οργάνωση θεµατικών workshop σε πιλοτική βάση στο σύµπλεγµα του
τουρισµού πολιτισµού έχει δηµιουργήσει ένα σηµαντικό υπόβαθρο σε δύο
κατηγορίες παρεµβάσεων που εστιάζονται στην ενίσχυση του τουρισµού
κρουαζιέρας και του καταδυτικού τουρισµού. Η επεξεργασία συγκεκριµένων
στρατηγικών στους δύο αυτούς τοµείς και η σύµπραξη φορέων και εταίρων µε
ενεργή ερευνητική και επιχειρηµατική παρουσία σε δραστηριότητες συναφείς
µε το αντικείµενο των δύο τουριστικών προϊόντων έχει δηµιουργήσει ένα
σηµαντικό υπόβαθρο πολιτικών που εκφράζεται µε δέσµες δράσεων οι οποίες
αναµένεται να οριστικοποιηθούν σε επόµενα workshop.
∆.4. ∆ιαδικασία Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης RISCrete
Η
διαδικασία
επιχειρηµατικής
ανακάλυψης
για
τα
τέσσερα
συµπλέγµατα/προτεραιότητες θα οργανωθεί περαιτέρω σε επίπεδο επιµέρους
κλάδου/τοµέα, µε επιτάχυνση των επεξεργασιών και των διαβουλεύσεων. Στη
σχετική διαδικασία θα συµµετέχουν επιµελητήρια, κλαδικοί φορείς
επιχειρηµατικότητας, επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς και επιµέρους
εµπειρογνώµονες.
Η διαδικασία επιχειρηµατικής ανακάλυψης θα ξεκινήσει από το πολιτιστικό τουριστικό σύµπλεγµα στο οποίο εδράζονται και πιλοτικές εµπροσθοβαρείς
δράσεις και θα επεκταθεί στα υπόλοιπους τοµείς συγκροτώντας στην πορεία
και τις αντίστοιχες πλατφόρµες όπως προβλέπονται από το σύστηµα
διακυβέρνησης.
Οι δραστηριότητες της επιχειρηµατικής ανακάλυψης
οργανώνονται σε τρείς (3) φάσεις ως ακολούθως :

σε

κάθε

τοµέα

1η ΦΑΣΗ : Ανάλυση επιµέρους κλάδων που εµπίπτουν σε σύµπλεγµα
προτεραιότητας, χαρτογράφηση αλυσίδων αξίας
Επιχειρείται: (α) η συγκέντρωση των στοιχείων που συνθέτουν τον
παραγωγικό κλάδο (ΑΑΠ, απασχόληση, επιχειρηµατικότητα, εξαγωγές,
διεθνείς τάσεις, παραγωγή επιστηµονικής γνώσης, δεξιότητες κλπ) (β) η
χαρτοράφηση της αλυσίδας αξιών και των δοµών συνεργασίας
2η ΦΑΣΗ: Εκτίµηση τεχνολογικών/επιχειρηµατικών δυνατοτήτων
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Επιχειρείται : (α) η διατύπωση πρότασης επιχειρηµατικών, τεχνολογικών και
επιστηµονικών συνεργασιών και συνεργειών (β) η δυνατότητα αξιοποίησης
των διατιθέµενων χρηµατοδοτικών πόρων
3η ΦΑΣΗ: Οργάνωση της διαβούλευσης
Επιχειρείται η ανταλαγή απόψεων και η καταγραφή προτάσεων
βελτιστοποίησης της τελικής πρότασης η οποία θα αποτελέσει ατικείµενο
προκήρυξης του χρηµατοδοτικού προγράµµατος.
Το ∆ιάγραµµα 5 παρουσιάζει την αλληλουχία
επιχειρηµατικής ανακάλυψης για τη RISCrete.

των

φάσεων

της

∆ιάγραµµα 5 : ∆ιαδικασία επιχειρηµατικής ανακάλυψης

∆.5. ∆είκτες αποτελέσµατος σε σχέση µε τους τοµείς προτεραιότητας
Η περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης παρακολουθείται ως προς
την αποτελεσµατικότητά της µε βάση οµάδας δεικτών αποτελέσµατος. Στην
παρούσα φάση και µέχρι να οριστικοποιηθούν οι δείκτες αποτελέσµατος της
Εθνικής RIS προτείνονται 20 δείκτες αποτελέσµατος, οι οποίοι έχουν
υιοθετηθεί στα επιχειρησιακά προγράµµατα ΠΕΠ και ΕΠΑΝΕΚ εκ των οποίων
οι 15 αφορούν Επενδυτικές Προτεραιότητες χρηµατοδοτούµενες από το
ΕΤΠΑ και 5 από το ΕΚΤ.
Στο σύνολο τους οι 15 δείκτες αποτελέσµατος του ΕΤΠΑ, είναι ειδικοί δείκτες
προερχόµενοι οι 8 από το ΠΕΠ και οι 7 από το ΕΠΑΝΕΚ. Από τους 5 δείκτες
αποτελέσµατος του ΕΚΤ, 2 έχουν επιλεγεί από τον κατάλογο των κοινών
δεικτών του ΕΚΤ ενώ οι υπόλοιποι 3 είναι ειδικοί δείκτες των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.
Οι προτεινόµενοι δείκτες αποτελέσµατος για την RISCrete είναι οι παρακάτω :
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ΕΤΠΑ

1. Τ3101 - Ιδιωτική ∆απάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση µε το
Περιφερειακό ΑΕΠ (ποσοστό)
2. Τ3104 - Επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό των
επιχειρηµατιών στο σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας)
3. Τ3105 - Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους
τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της
Περιφέρειας
4. Τ3107 - Αριθµός ∆ιπλωµάτων ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (αιτήσεις
ανά εκ. κατοίκων)
5. Τ4224 - Μέσος όρος αναφορών ανά δηµοσίευση Ελλήνων
ερευνητών (∆είκτης Απήχησης)
6. Τ4201 - ∆απάνη Ε&Α των επιχειρήσεων σε ποσοστό του ΑΕΠ
(ποσοστό)
7. Τ4223 - Αριθµός πατεντών
8. Τ4207 - Ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων επί του συνόλου
9. Τ4212 - Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) των 9 στρατηγικών
τοµέων της χώρας
10.
Τ4214 - Εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων στους 9
στρατηγικούς τοµείς της χώρας
11.
Τ3102 - Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ΤΠΕ (εκατ. ΕΥΡΩ)
12.
Τ3103 - Ηλεκτρονική eδιακυβέρνηση επί του συνολικού
πληθυσµού ηλικίας 16-74 ετών (ποσοστό)
13.
Τ4206 - Ποσοστό των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων µε
ταχύτητα >=100 Mbps
14.
Τ4226 - Ποσοστό των ευρυζωνικών συνδέσεων επόµενης
γενιάς
15.
Τ4205 - Υιοθέτηση ΤΠΕ από επιχειρήσεις (ποσοστό
επιχειρήσεων)

ΕΚΤ
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16. Τ3120 - Αριθµός µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που η
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο µετά τη λήξη της παρέµβασης
17. Τ3121 - Επιχειρήσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα
τους
18. Τ4217 - Νεοφυείς επιχειρήσεις που διατηρούνται έξι µήνες µετά
την λήξη της παρέµβασης
19. CR03 - Συµµετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αµέσως µετά
την λήξη της συµµετοχής τους
20. CR07 - Συµµετέχοντες µε βελτιωµένη κατάσταση στην αγορά
εργασίας εντός 6 µηνών από τη λήξη της συµµετοχής τους
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∆.6. ∆ιαβούλευση µε φορείς και κοινωνικούς εταίρους
Με την 1η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας (Απρίλιος
2012) συστήθηκε µε την αριθµ.2763/12-9-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης η Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ). Με το συντονισµό της ΟΣΠ και
την υποστήριξη ειδικού συµβούλου, η Περιφέρεια Κρήτης συνέταξε το 1ο κείµενο
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον
Απρίλιο 2014 προκειµένου να συµβάλλει στη διαµόρφωση των Κατευθύνσεων
Εθνικής Αναπτυξιακής Πολιτικής της χώρας.
Τον ∆εκέµβριο του 2012, παράλληλα µε τη συγκρότηση της ΟΣΠ, η Περιφέρεια
Κρήτης συνέστησε Οµάδα Εργασίας για το Σχεδιασµό της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κρήτης, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της
Περιφέρειας, των Ερευνητικών – Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Επιχειρηµατιών
της Κρήτης.
Μέσα από σειρά τεχνικών συναντήσεων, συζητήθηκαν και οριστικοποιηθήκαν
θέµατα οργανωτικά, µεθοδολογίας και βασικών κατευθύνσεων της RISCrete. H
οµάδα εργασίας διαµόρφωσε το 1ο Σχέδιο της RISCrete και εν συνεχεία ανέλαβε
πρωτοβουλίες διαβούλευσης ως ακολούθως :
 Οργάνωση 2 ηµερίδων µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων της ΕΕ,
ερευνητικών φορέων της Κρήτης, επιχειρήσεων και εκπροσώπων αρµόδιων
φορέων της διοίκησης (17/10/2012 και 22/04/2013)
 Οργάνωση ειδικής συνάντησης του Περιφερειάρχη Κρήτης µε τους
επικεφαλής των Ερευνητικών Ιδρυµάτων και ΑΕΙ της Περιφέρειας
 Συζήτηση µε το Περιφερειακό Συµβούλιο Καινοτοµίας Κρήτης
 Τεχνικές συναντήσεις µε µέλη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων
στη συνέχεια των οποίων εστάλησαν γραπτές προτάσεις
 Τεχνικές συναντήσεις µε εκπροσώπους των επιχειρήσεων και
επιχειρηµατικών δικτύων στη συνέχεια των οποίων εστάλησαν γραπτές
προτάσεις
 Τεχνικές συναντήσεις µε εκπροσώπους φορέων της Κρήτης (ΟΛΗ, ΟΑΚ
κλπ) στη συνέχεια των οποίων εστάλησαν γραπτές προτάσεις
Το 1ο Σχέδιο της RISCrete συζητήθηκε επίσης µε :
 τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και
 τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κρήτης
Το 1ο Σχέδιο της RISCrete παρουσιάστηκε και συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο
διακρατικών σεµιναρίων όπως:
• Το peer review seminar που οργανώθηκε στην Κρήτη τον Σεπτέµβριο
2013 από την πλατφόρµα της Σεβίλης (S3). Ακολούθησε η αποστολή
αναλυτικών σχολίων για την RISCrete από τους εµπειρογνώµονες που
συµµετείχαν στο σεµινάριο.
• Το συνέδριο Creativemed που οργανώθηκε από το Σύνδεσµο
Επιµελητηρίων της Ελλάδας τον Απρίλιο 2014.
Το 1ο Σχέδιο της RIS Crete Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε µε τον Επίτροπο
Περιφερειακής Πολιτικής Mr. J.Hahn κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, αλλά
και µε εκπροσώπους της ΕΕ, σε µεγάλο αριθµό τεχνικών συναντήσεων
διαβούλευσης µε τις υπηρεσίεςτης ΕΕ.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της δηµόσιας παρουσίασης της 22ας Απριλίου 2013
παρουσιάστηκε συνολικά η στρατηγική της RIS3 και ειδικότερα οι τοµείς
προτεραιότητας της. Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν προτάσεις από
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εκπροσώπους φορέων οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στα επόµενα στάδια του
σχεδιασµού.
Καινοτόµες επιχειρήσεις µε έδρα την Περιφέρεια Κρήτης (GRECOTEL, GAIA,
MECHATRON) διατύπωσαν τις εµπειρίες τους, τις καλές επιχειρηµατικές πρακτικές
σχετικά µε τη τεχνολογική και µη καινοτοµία τα εµπόδια ανάπτυξης τους και
παρουσίασαν τη στρατηγική τους συµµετέχοντας ενεργά στη διαµόρφωση
ρεαλιστικών προσεγγίσεων για την έξυπνη εξειδίκευση. Επίσης, ανεδείχθησαν
δυνατότητες για νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µε προσανατολισµό στην
παροχή υπηρεσιών στο τοµέα του τουρισµού από νέους επιστήµονες.
Τον Σεπτέµβριο 2014 η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την
Κρήτη, ετέθη σε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση µε αξιοσηµείωτη
ανταπόκριση των φορέων και εύστοχες παρατηρήσεις. Στη δηµόσια διαβούλευση
ανταποκρίθηκαν 29 φορείς και µεµονωµένοι πολίτες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το
σύνολο των εµπλεκοµένων φορέων (επιχειρηµατικός χώρος, φορείς της γνώσης,
επιµελητήρια,
αρµόδιες
δοµές
της
διοίκησης,
αρµόδιοι
θεµατικοί
Αντιπεριφερειάρχες, ∆ήµοι κλπ)
Κατά τη δηµόσια διαβούλευση διατυπώθηκαν προτάσεις στα παρακάτω θέµατα :
1. Βέλτιστη οργάνωση του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος, ο ρόλος των
τεχνολογιών σε σχέση µε τις προτεραιότητες της RISCrete
2. Έµφαση στην προώθηση της Κρητικής διατροφής και γαστρονοµίας
3. Έµφαση στην ενσωµάτωση καινοτόµων µεθοδολογιών στις καλλιεργητικές
τεχνικές, στη φυτοπροστασία, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και
αξιοποίηση των ΚΕΤ’s στον αγροτικό τοµέα
4. ∆ιαµόρφωση του πλαισίου του περιβαλλοντικού συµπλέγµατος σε σχέση µε
τον τοµέα της ενέργειας
5. Σηµαντικότητα των τεχνολογιών θάλλασας για την Κρήτη και ενσωµάτωση
τους στα συµπλέγµατα/προτεραιότητες
6. Σηµαντικότητα της αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής
µέσα από τη RISCrete (∆ιαχείριση κινδύνων µε έµφαση στη διάβρωση
ακτών)
7. Ενσωµάτωση της κοινωνικής συνιστώσας της καινοτοµίας στη RISCrete
8. Οργάνωση της δοµής διακυβέρνησης σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά και των
ενδιάµεσων δοµών προώθησης της καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας
9. Ρόλος των επιχειρηµατικών φορέων στη διακυβέρνηση και διαχείριση των
πόρων
10. Ρόλος των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων στη µεταφορά γνώσης και
οργάνωσης των περιφερειακών δοµών
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∆.7. Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της RISCrete έχει διαµορφωθεί µε βάση
ορισµένες παραµέτρους που καθορίζονται από τη δοµή του προγράµµατος, τους
στόχους που έχουν τεθεί και τις σύνθετες διαδικασίες διαβούλευσης και σχεδιασµού
που έχουν υιοθετηθεί.
Το πρόγραµµα έχει µια δυναµική εξέλιξη στο χρόνο και απαιτεί περιοδικές
αναθεωρήσεις και προκηρύξεις έτσι ώστε να ενσωµατωθούν νέες επεξεργασίες και
να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων ανάλογα µε τις προσαρµογές στον
προσανατολισµό του. Η σχετική διαδικασία χρονικού προγραµµατισµού
αποτυπώνεται στο διάγραµµα 5.
∆ιάγραµµα 5: Χρονικός Προγραµµατισµός Προγράµµατος

Συνολικά προβλέπονται τρεις κύκλοι προκηρύξεων και υλοποίησης έτσι ώστε να
δοθεί η ευκαιρία αξιολόγησης και επανασχεδιασµού ανάλογα µε τις επικρατούσες
συνθήκες και τα αποτελέσµατα.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα 6. Το οριστικό
χρονοδιάγραµµα θα διαµορφωθεί µετά τη συγκρότηση της ∆οµής ∆ιακυβέρνησης
και των Πλατφορµών Καινοτοµίας.
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5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Συµβούλων κ.κ. Φιλιππή Απόλλωνα (από την
παράταξη ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και Ανηψητάκη Αντώνη
(επικεφαλή της παράταξης Μια Κρήτη, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ).
6. Τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση ψήφισε κατά ο κ. Ορφανός Στυλιανός επικεφαλής
της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, για τους λόγους που ανέφερε και
καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 06-04-2015
Ο Πρόεδρος
Πιτσούλης Γεώργιος

Ο Γραµµατέας
Εµµανουήλ Θραψανιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάµπαση
Τηλέφωνα
:2813-400.233
Fax
:2813-400.232
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 08 Απριλίου 2015
Αρ. πρωτ.:45232

ΠΡΟΣ : Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης

KOIN.: Αποστολή µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
- Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. και Π.Κ.
- Γενικές ∆/νσεις Π.Κ.

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθµ. 28/2015 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθ. 28/2015 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικό Νο 5/06-04-2015),
που αφορά στην Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτης
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