
3η συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας εργασίας
Πέμπτη 23/11/2017 - Βασίλης Γογγολίδης

Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας



Περιεχόμενα

 Γενικά στοιχεία της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Update

 Ενδιαφέρον για τον Τομέα των ΤΠΕ βάσει προτάσεων

 Κατάταξη περιοχών παρέμβασης τομέα ΤΠΕ βάσει
σχεδιασμού και βάσει προτάσεων που υποβλήθηκαν

 Ενδιαφέρον για τις προτεραιότητες του τομέα ΤΠΕ

 Κατανομή προτάσεων τομέα ΤΠΕ ανά Παρέμβαση

 Περιφερειακή κατανομή προτάσεων τομέα ΤΠΕ

 Συμμετοχή τομέα ΤΠΕ στους άλλους τομείς

 Θέματα προς συζήτηση



Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ
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 Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη
εξειδίκευση

 Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα
υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες,
παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας

 Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς
και την οικονομία.ΣΤ
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Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των
πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
και σε πεδία παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και
ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας
για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό
επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση
νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία



Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
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Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 280.000.000 410.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και θα
υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων.
Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’
κύκλου ανέρχεται σε 116.000.000 256.000.000€.

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής
προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους
Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων
κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε
να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.



ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Κατανομή προτάσεων ανά Τομέα Προτεραιότητας

0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000

ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές

ΕΝΕ: Ενέργεια

ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και …

ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα

ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και …

ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: Κατανομή προτάσεων ανά Τομέα 
Προτεραιότητας & Είδος Φορέα

Επεξεργασία ΓΓΕΤ-Β. Γογγολίδης, 10/11/2017

Λοιποί (Ερευνητικός Οργ.) - Δημόσια Δαπάνη (€) Λοιποί (Επιχείρηση) - Δημόσια Δαπάνη (€)

Ερευνητικός Οργανισμός - Δημόσια Δαπάνη (€) Επιχείρηση - Δημόσια Δαπάνη (€)



Αρχική Προτεραιότητα Περιοχών 
παρέμβασης

Προτεραιότητα Περιοχών 
Παρέμβασης βάσει Π/Υ υποβολών

8.1 Τεχνολογίες διαχείρισης 
περιεχομένου και πληροφοριών

8.1 Τεχνολογίες διαχείρισης 
περιεχομένου και πληροφοριών

8.2 Διαδίκτυο του μέλλοντος 8.2 Διαδίκτυο του μέλλοντος

8.3 ΤΠΕ σε οριζόντιες δραστηριότητες 8.6 Εξαρτήματα και συστήματα

8.4 Ρομποτική 8.5 Εργοστάσια του μέλλοντος

8.5 Εργοστάσια του μέλλοντος 8.3 ΤΠΕ σε οριζόντιες δραστηριότητες

8.6 Εξαρτήματα και συστήματα 8.4 Ρομποτική

Προτεραιοποίηση περιοχών παρέμβασης στις ΤΠΕ



481.760

8.701.833

11.185.289

27.952.752

2.682.506

3.725.820

5.371.237

6.985.907

7.304.025

15.573.736

1.050.597

1.337.979

2.823.277

3.075.548

3.194.180

3.194.375

5.004.852

5.449.033

5.931.902

6.923.724

8.723.806

635.330

1.767.225

5.998.761

6.187.535

8.688.944

11.530.868

12.829.620

1.435.842

5.445.265

8.349.656

11.830.690

51.449.005

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000

8.4.3 Συστήματα «έξυπνης παραγωγής» με ρομποτικά συστήματα

8.4.2 Λειτουργία σε δυναμικά περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου, με …

8.4.1 Νέα γενιά ρομπότ και υποστηρικτικών τεχνολογιών με εφαρμογή …

8.3.1 Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) και Πλατφόρμες -…

8.5.6 Ολοκληρωμένες τεχνολογίες γρήγορης επανα-παραμετροποίησης …

8.5.5 Τεχνολογίες και στρατηγικές μηδενικών σφαλμάτων σε έξυπνα …

8.5.4 Έξυπνες τεχνολογίες και στρατηγικές για την επιμήκυνση του …

8.5.1 Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής

8.5.3 3D Printing

8.5.2 Τεχνολογίες μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ανάλυσης και …

8.6.10 Διαδικασίες παραγωγής μικροηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών …

8.6.11 Ηλεκτρονικά χαμηλής κατανάλωσης

8.6.9 Εργαλεία σχεδίασης και προσομοίωσης μικροηλεκτρονικών …

8.6.2 Αισθητήρες (MEMS - Microelectromechanical systems)

8.6.7 Μικροκυματικές διατάξεις

8.6.8 Οπτικές διατάξεις

8.6.1 Νάνο-Μικροηλεκτρονική και ενσωματωμένα συστήματα

8.6.5 Συστήματα και εργαλεία ηλεκτρονικής ασφάλειας

8.6.4 Ηλεκτρονικά και ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης ήχου, …

8.6.6 Συστήματα και εξαρτήματα για «smart wearables»

8.6.3 Ψηφιακά ηλεκτρονικά

8.2.7 Δορυφορικό διαδίκτυο και δορυφορικό IoT

8.2.2 Έξυπνες τεχνολογίες για οπτικά & ασύρματα δίκτυα

8.2.6 Προηγμένες υποδομές δικτύων 5G για το Διαδίκτυο του μέλλοντος.

8.2.3 Προηγμένες υποδομές & υπηρεσίες νέφους

8.2.1 Έξυπνα δίκτυα και νέες αρχιτεκτονικές διαδικτύου

8.2.4 Εργαλεία & μέθοδοι για ανάπτυξη λογισμικού

8.2.5 Πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για αειφορία και …

8.1.3 Αυτόματη μετάφραση

8.1.2 Προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης μοντελλοποίησης, …

8.1.5 Πολυτροπική και φυσική αλληλεπίδραση με υπολογιστή, φωνητική …

8.1.4 Ανάπτυξη προηγμένου ψυχαγωγικού λογισμικού και καινοτόμων …

8.1.1 Ανοιχτά, μεγάλου όγκου, δεδομένα (open data, big data)
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ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: Επικέντρωση υποβληθεισών προτάσεων στον τομέα των ΤΠΕ ανά Περιοχή παρέμβασης & 
Προτεραιότητα

Επεξεργασία: ΓΓΕΤ, Β. Γογγολίδης, Συντονιστής πλατφόρμας ΤΠΕ
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Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας
Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την
καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

Έρευνα και Ανάπτυξη από 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 
Ερευνητικούς Οργανισμούς

Ενσωμάτωση Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων στην Παραγωγική 

Διαδικασία

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Παρεμβάσεις



Τομέας Προτεραιότητας

ΤΠΕ: Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών

Παρέμβαση Δεδομένα
I. Έρευνα και 
Ανάπτυξη από 
Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις 
Επιχειρήσεων με 
Ερευνητικούς 
Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση 
Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτω
ν

Άθροισμα 
Δημόσια Δαπάνη 
(€)

Άθροισμα 
Συμμετοχές

Περιοχή Παρέμβασης
Δημόσια Δαπάνη 
(€) Συμμετοχές

Δημόσια Δαπάνη 
(€)

Συμμετοχ
ές

Δημόσια 
Δαπάνη (€)

Συμμετ
οχές

Τεχνολογίες διαχείρισης 
περιεχομένου και 
πληροφοριών 7.054.150 60 71.301.308 353 155.000 1 78.510.458 414
Διαδίκτυο του μέλλοντος 4.616.734 47 41.190.499 244 1.831.050 2 47.638.283 293
Εξαρτήματα και συστήματα 4.179.693 34 42.070.432 219 459.150 1 46.709.275 254
Εργοστάσια του μέλλοντος 2.337.922 20 39.086.092 207 219.217 2 41.643.231 229
ΤΠΕ σε οριζόντιες 
δραστηριότητες 1.200.597 12 26.486.967 138 265.188 1 27.952.752 151
Ρομποτική 756.879 7 19.612.004 91 20.368.882 98
Γενικό Άθροισμα 20.145.975 180 239.747.301 1252 2.929.605 7 262.822.882 1439
Ποσόστωση/Παρέμβαση 7,66% 91,22% 1,12%

Επιθυμητή 
ποσόστωση/Παρέμβαση 
από Συμβουλευτική Ομάδα

35% 38,33% 26,67%

Αρχική ποσόστωση δράσης 20% 71% 9%
Ποσόστωση κατόπιν
τροποποποίησης

16% 78% 6%

Ποσόστωση παρεμβάσεων δράσης

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στις ΤΠΕ



ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Περιφερειακή κατανομή τομέα ΤΠΕ

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000

Νοτίου Αιγαίου

Ιονίων Νήσων

Βορείου Αιγαίου

Πελοποννήσου

Δυτικής Μακεδονίας

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας

Ηπείρου

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κρήτης

Δυτικής Ελλάδας

Κεντρικής Μακεδονίας

Αττικής

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: Κατανομή προτάσεων ανά Περιφέρεια & Είδος 
Φορέα

Επεξεργασία ΓΓΕΤ-Β. Γογγολίδης, 10/11/2017

Λοιποί (Ερευνητικός Οργ.) - Δ.Δ (€) Λοιποί (Επιχείρηση) - Δ.Δ (€)

Ερευνητικός Οργανισμός - Δ.Δ (€) Επιχείρηση - Δ.Δ (€)



Τομέας Περιοχή Παρέμβασης Προτεραιότητα

Άθροισμα 
Δημόσια 
Δαπάνη (€)

Άθροισμα 
Συμμετοχέ
ς

ΑΓΡ
Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ...

10.737.207 71

ΜΕΑ Αειφορία και βιωσιμότητα στις μεταφορές
Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης μεγάλου όγκου 
δεδομένων για της κινητικότητα και τις μεταφορές

2.973.864 17

ΜΕΑ Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών
Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών 
ευφυών συστημάτων μεταφορών σε αστικό και εθνικό επίπεδο.

2.064.968 13

ΜΕΑ Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών Συστήματα υποστήριξης οδηγών 3.053.879 24

ΜΕΑ Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών
Σχεδιασμός έξυπνων λιμενικών υποδομών και χρήση 
πληροφοριακών συστημάτων Λιμενικής Κοινότητας (PCSs)

1.247.834 6

ΜΕΑ Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών
Τεχνολογίες (συστήματα και εργαλεία) επαυξημένης 
πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

3.190.906 16

ΜΕΑ Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των μεταφορών και 
της διαλειτουργικότητας τους

4.531.725 22

ΜΕΑ Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών Χρήση νέων τεχνολογιών για την αύξηση της οδικής ασφάλειας 2.698.839 14

ΜΕΑ
Ενίσχυση της διατροπικότητας και της αυτονομίας στις αστικές 
μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων

Αυτόματη οδήγηση στις ελληνικές πόλεις: 769.270 3

ΠΒΑ
Δημιουργία πρότυπων κέντρων /μετρήσεων, Οικοσυστημική 
προσέγγιση βιώσιμης Ανάπτυξης – Περιβαλλοντικοί Δείκτες/Μελέτες

Συλλογή, Ανάλυση, Επεξεργασία και Διάχυση Δορυφορικών 
Δεδομένων ...

6.213.733 38

ΥΚΑ
Υλικά για ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές και φωτονικές τεχνολογίες / 
εφαρμογές στην μικρο-νανο ηλεκτρονική

Υλικά για ηλεκτρονικά ισχύος 1.874.717 10

ΥΦΑ
Ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών μέσων, στόχων και 
βιοδεικτών για την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων και νέων στοχευμένων θεραπειών

Εργαλεία/μέθοδοι διαχείρισης μεγάλου όγκου βιοδεδομένων... 3.630.548 20

ΥΦΑ
Ηλεκτρονική Υγεία: Υπηρεσίες και Συστήματα για Ασθενείς/Πολίτες και 
Επαγγελματίες Υγείας

Προηγμένα συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης και 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση

18.562.464 97

ΥΦΑ
Ηλεκτρονική Υγεία: Υπηρεσίες και Συστήματα για Ασθενείς/Πολίτες και 
Επαγγελματίες Υγείας

Συστήματα τηλεϊατρικής και υπηρεσίες διασυνδεδεμένης υγείας 13.593.049 73

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Συμμετοχή τομέα ΤΠΕ στους άλλους τομείς (1/2)



ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Συμμετοχή τομέα ΤΠΕ στους άλλους τομείς (2/2)

Τομέας Περιοχή Παρέμβασης Προτεραιότητα

Άθροισμα 
Δημόσια 
Δαπάνη (€)

Άθροισμα 
Συμμετοχές

ΤΠΔ

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών, με έμφαση στην 
ενίσχυση και υποστήριξη επιχειρήσεων, επαγγελματιών και 
φορέων που δραστηριοποιούνται στους χώρους Πολιτισμού, 
Τουρισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ για ανάλυση, τεκμηρίωση, 
μοντελοποίηση και…

2.006.692 10

ΤΠΔ
Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ή πλατφορμών, όπως Media Asset 
Management πλατφόρμες που …

1.592.041 9

ΤΠΔ
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών προστασίας ψηφιακού 
περιεχομένου …

632.127 3

ΤΠΔ
Ανάπτυξη καινοτόμων πλατφορμών για την συλλογή τουριστικού και 
πολιτιστικού περιεχομένου και... 

4.589.435 29

ΤΠΔ
Ανάπτυξη καινοτόμων πλατφορμών και μεθόδων διανομής 
οπτικοακουστικού περιεχομένου ή/και ψηφιακών εφαρμογών.

1.589.512 9

ΤΠΔ Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών-τεχνικών-μεθόδων ψηφιοποίησης και … 5.704.986 28

ΤΠΔ

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών, με έμφαση στην 
ενίσχυση της εμπειρίας του τελικού χρήστη και σκοπό την 
ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του 
σύγχρονου πολιτισμού και του τουριστικού 

Ανάπτυξη / εφαρμογή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών 
προσβασιμότητας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων….

2.347.168 12

ΤΠΔ
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών α) για την ξενάγηση σε φυσικό 
ή/και εικονικό πολιτιστικό περιβάλλον …

31.864.145 183

ΤΠΔ
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την αναβίωση, αναπαράσταση 
και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και …

11.115.756 69

ΤΠΔ
Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών διαδραστικής μάθησης και 
εκπαιδευτικού υλικού ... 

6.928.336 49

ΤΠΔ
Ανάπτυξη ψηφιακών παιγνίων και τεχνικών παιγνιοποίησης 
(gamification) για ... 

6.247.215 33

ΤΠΔ

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ που προωθούν τη 
συνέργεια των τομέων Πολιτισμού, Τουρισμού, και 
Δημιουργικών Βιομηχανιών με άλλους θεματικούς τομείς με 
στόχο την δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας.

Ανάπτυξη ψηφιακών παιγνιδιών και γενικότερα καινοτόμων 
εφαρμογών ΤΠΕ …

3.963.829 26

ΤΠΔ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εφαρμογών, 
μεθοδολογιών και υπηρεσιών από τη Δημιουργική Βιομηχανία 
με σκοπό την δημιουργία αλυσίδων αξίας στους τομείς 
Πολιτισμού, Τουρισμού, Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Αξιοποίηση και ανάπτυξη τεχνολογιών συλλογής, ανάλυσης και 
οπτικοποίησης Μεγάλων Δεδομένων-Big Data με... 

1.748.586 11

155.472.832 895



Θέματα προς συζήτηση

 Χρειάζεστε άλλα δεδομένα σχετικά με την δράση
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» ?

 Θεωρείτε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα συμμετοχής
που παρουσιάστηκαν, ότι η διαδικασία της
επιχειρηματικής ανακάλυψης που υλοποιήθηκε έως
τώρα από την ΓΓΕΤ, είναι σχεδιασμένη σωστά ?

 Υπάρχουν προτεραιότητες που ίσως να μην απαιτείται
η ενίσχυσή τους πλέον ?

 Υπάρχουν αναδυόμενοι τομείς που είναι χρήσιμο να
συμπεριληφθούν στον Β’ κύκλο της δράσης ? Αν ναι,
μέχρι πιο επίπεδο ανάλυσης πρέπει να γίνει
επικέντρωση (π.χ περιοχές παρέμβασης) ? Υπάρχει
σχετική τεκμηρίωση για τέτοιες προτάσεις ?



bgogol [at] gsrt.gr


