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1. ΤΠΔΒ - Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

 

ΘΣ 
Επίπεδο 

παρέμβα

σης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
12 

Περιφερε

ιακό  
● Νέα και 

βελτιωμένα 

προϊόντα και 

υπηρεσίες 

(Ν.Αιγαίο, 

Κρήτη, Στερεά) 

● Δημιουργία 

Εκκολαπτηρίoυ 

Πολιτιστικών 

και 

Δημιουργικών 

Επιχειρήσεων 

(Ήπειρος,ΔΕ, 

Ιόνιο) 

● Δράσεις 

Ε&Α&Κ από 

επιχειρήσεις ή 

συνεργατικούς 

σχηματισμούς(

ΔΕ, Αττική) 

● Ενίσχυση 

υποδομών 

έρευνας και 

καινοτομίας 

(ΔΕ, Κρήτη, 

Αττική) 

● Προώθηση 

Διεθνικών 

ερευνητικών 

έργων για ΜΜΕ 

(ΔΕ) 

● Στοχευμένα 

συνεργατικά 

ερευνητικά και 

τεχνολογικά 

έργα (ΠΚΜ) 

● Ανάπτυξη 

ΤΠΕ για 

υπηρεσίες και 

e-business 

στον 

τουρισμό 

(Ν.Αιγαίο, 

Ήπειρος, ΔΕ, 

Κρήτη, 

Αττική) 

● Εκπαιδευτικά 

προγράματα 

και υπηρεσίες 

e-learning 

(N.Αιγαίο, 

Ήπειρος, 

Αττική) 

● Ενίσχυση 

χρήσης ΤΠΕ 

(ΒΑ, Ιόνιο, 

Κρήτη, 

Αττική) 

● Ανάπτυξη 

ψηφιακών 

εφαρμογών 

ανάδειξης του 

συγκριτικού 

πλεονεκτήματ

ος (Ιόνιο, 

Κρήτη, 

Αττική) 

● Δημιουργία 

● εργαλείων και 

εφαρμογών 

ΤΠΕ (Στερεά, 

Αττική) 

● Νέα και 

βελτιωμένα 

προϊόντα και 

υπηρεσίες 

(Ν.Αιγαίο, 

Ήπειρος, Ιόνιο, 

Κρήτη, ΠΚΜ, 

Στερεά, Αττική) 

● Προβολή 

προορισμών και 

μορφών 

τουρισμού 

(Ν.Αιγαίο, 

Ιόνιο) 

● Σήματα 

Ποιότητας 

● (Ν.Αιγαίο, 

Αττική, Ιόνιο, 

Στερεά, Αττική) 

● Στήριξη 

νεοφυών (Ν. 

Αιγαίο, 

Ήπειρος, ΔΕ, 

Στερεά, Κρήτη, 

Αττική) 

● Δημιουργία 

Συστάδων (Ν. 

Αιγαίο, 

Ήπειρος, ΔΕ, 

Ιόνιο, ΠΚΜ, 

Στερεά, Αττική) 

● Υποστήριξη σε 

υπάρχοντα και 

νέα cluster (ΔΕ, 

Ιόνιο, Αττική) 

● Προώθηση 

● Επενδύσεις 

σε 

επιχειρήσεις 

για 

ενεργειακή 

αναβάθμιση 

και την 

χρήση 

ανανεώσιμω

ν πηγών 

ενέργειας 

(ΔΕ) 

● Διαμόρφωση 

και 

προστασία 

του φυσικού 

περιβάλλοντο

ς (Στερεά) 

 

● Προώθηση 

και 

ανάπτυξη 

της 

πολιτιστικής 

κληρονομιά

ς (Ν.Αιγαίο, 

ΔΕ) 

● Ανάπτυξη 

υποδομών 

μικρής 

κλίμακας 

(Στερεάς) 

● Επενδύσεις 

ΣΔΙΤ 

(Στερεάς) 

● Εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

και υπηρεσίες 

e-learning 

(N.Αιγαίο, 

Ήπειρος) 

● Προγράμματα 

απασχόλησης  

ανέργων 

πτυχιούχων 

(Ήπειρος) 

● Δράσεις 

ενίσχυσης 

ερευνητικού 

δυναμικού 

(ΔΕ, Αττική) 

● Ενίσχυση 

ανέργων για 

ίδρυση 

επιχειρήσεων 

(ΒΑ) 

● ενέργειες 

κατάρτισης 

και 

συμβουλευτικ

ές υπηρεσίες ( 

ΒΑ, ΠΚΜ, 

ΔΕ, Αττική) 

● Κατάρτιση 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

(ΒΑ, Αττική) 

● Ενίσχυση για 

διατήρηση 

θέσεων 

απασχόλησης 

● Προώθηση της 

ισότητας των 

ευκαιριών και 

της ενεργού 

συμμετοχής, 

και της 

βελτίωσης της 

απασχολησιμό

τητας (ΒΑ) 

● Προαγωγή της 

κοινωνικής 

επιχειρηματικό

τητας  (ΒΑ, 

Ιόνιο, Αττική) 

● Ανάπτυξη 

περιφερειακού 

μηχανισμού 

στήριξης της 

κοινωνικής 

● οικονομίας 

(Ιόνιο) 

● Προγράμματα 

υποστήριξης, 

εκπαίδευσης, 

κατάρτισης 

και δικτύωσης 

προσωπικού 

δομών 

κινητοποίησης 

και μελών των 

δικτύων τους 

(μεντόρων, 

επιχειρηματικ

ών αγγέλων 

κλπ.) στον 

τομέα της 

● Ενδυνάμωση 

του 

ανθρώπινου 

(ερευνητικού) 

δυναμικού 

της 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

(Ιόνιο) 

● Χορήγηση 

υποτροφιών 

για 

υποστήριξη 

βιομηχανικών 

διδακτορικών

(ΠΚΜ) 

 ● Παροχή 

συμβουλε

υτικών 

υπηρεσιώ

ν & 

εξειδικευμ

ένης 

υποστήριξ

ης (Ιόνιο) 
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● Δικτύωση 

ερευνητικών 

φορέων(ΠΚΜ) 

● Δημιουργία one 

stop 

shop(ΠΚΜ, 

Αττική) 

● -αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων 

έρευνας 

(Κρήτη, 

Αττική) 

● Έρευνα των 

ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτω

ν (Στερεά) 

● Ανάπτυξη και 

λειτουργία 

τεχνολογικών 

πλατφορμών 

και δικτύων 

μάθησης(Αττικ

ή) 

● Δομές 

δημιουργικής 

μάθησης και 

συνεργασίας 

μέσα και έξω 

από το σχολείο 

(technology 

playgrounds, 

creativity parks, 

…) (Αττική) 

● Competence 

Centers 

(Αττική) 

● Διάχυση και -

ενημέρωση των 

ερευνητικών 

αποτελεσμάτων 

AΕΙ-ΕΚ στο 

ευρύ κοινό, στα 

σχολεία και σε 

● Χρήση ΤΠΕ 

για την 

αύξηση της 

παραγωγικότ

ητας,  

αυτονομίας 

και ποιότητας 

υπηρεσιών 

(Στερεά) 

●  
● Ενίσχυση της 

ανάπτυξης 

ψηφιακών 

πλατφορμών 

επιχειρηματικ

ών 

συναλλαγών 

και 

συνεργασίας 

μεταξύ 

επιχειρήσεων, 

μεταξύ 

επιχειρήσεων 

και 

καταναλωτών 

και μεταξύ 

επιχειρήσεων 

και φορέων 

του δημοσίου 

(B2B, B2C, 

C2C 

κ.λπ.)(Αττική) 

● Ανάπτυξη 

ψηφιακών 

υποδομών 

δικτύωσης και 

συνεργασίας 

μεταξύ των 

φορέων 

στήριξης και 

κινητοποίηση

ς, των  MME, 

των ΑΕΙ και 

καινοτομικής 

επιχειρηματικότ

ητας (Ήπειρος, 

ΒΑ, Ιόνιο, 

Στερεά, 

Αττική), 

● Ανάπτυξη  νέων 

καινοτόμων 

επιχειρήσεων(Π

ΚΜ, Αττική) 

● Ενέργειες 

διεθνοποίησης 

και εξαγωγών  

ΜΜΕ (ΔΕ, 

Ιόνιο, Αττική) 

● Ενίσχυση 

υφισταμένων 

επιχειρήσεων 

για 

επαναπροσδιορι

σμό του 

επιχειρηματικο

ύ μοντέλου 

(ΒΑ) 

● δημιουργία 

συνεργατικού 

σχηματισμού με 

τη συμμετοχή 

επιχειρήσεων, 

ΑΕΙ για 

ανάδειξη και 

προβολή 

πολιτιστικού 

πλούτου (Ιόνιο, 

Κρήτη ΘΣ1) 

● Πιστοποίηση& 

τυποποίηση 

τουριστικών 

επιχειρήσεων 

(Ιόνιο, Κρήτη?) 

● Πιστοποίηση 

προϊόντων και 

διαδικασιών 

(ΒΑ) 

● Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

(Ιόνιο, 

Αττική) 

● Κινητικότητα 

ερευνητών 

προς τις 

επιχειρήσεις 

και 

προσέλκυση 

ταλαντούχων 

εργαζομένων(

ΠΚΜ) 

ΚΑΛΟ 

(Αττική) 
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συλλογικούς 

φορείς και 

φορείς ΤΑ 

(Αττική) 

● Μητρώο 

συμβούλων σε 

ζητήματα 

διαχείρισης 

πνευματικής και 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας(Αττ

ική) 

● Πιστοποίηση 

δημοσίων 

φορέων έρευνας 

και 

τεχνολογικών 

υπηρεσιών για 

την παροχή 

εξειδικευμένων 

υπηρεσιών 

Ε&Τ(Αττική) 

● Ενίσχυση 

δημοσίων 

φορέων έρευνας 

και 

τεχνολογικών 

υπηρεσιών για 

την παροχή 

εξειδικευμένων 

υπηρεσιών και 

την αξιοποίηση 

της 

έρευνας(Αττική

) 

● Ανάπτυξη 

έργων 

επίδειξης-

εφαρμογής 

αποτελεσμάτων 

έρευνας(Αττική

)  

● Δημιουργία 

Ερευνητικών 

Κέντρων(Αττι

κή) 

● καινοτόμες 

προμήθειες 

(PCPs) 

(Αττική) 

● Ανάπτυξη 

εφαρμογών 

ΤΠΕ 

ψηφιακού και 

αλληλεπιδρασ

τικού 

περιεχομένου 

και 

λειτουργίας(Α

ττική) 

●  

(ΠΚΜ. Αττική) 

● Παροχή 

εξειδικευμένης 

υποστήριξης 

παραγωγικού 

συστήματος 

στις ΜμΕ 

(Ιόνιο),  

● Ενίσχυση της 

εξωστρέφειας 

(Κρήτη, 

Αττική) 

● Δημιουργία 

περιφερειακού 

Seed Capital: 

Δημιουργία 

νέας δομής 

χρηματοδότηση

ς νεοφυών 

επιχειρήσεων 

στο 

Επιστημονικό 

Τεχνολογικό 

Πάρκο Κρήτης 

με ανάθεση της 

διαχείρισης σε 

εξειδικευμένο 

φορέα μετά από 

προκήρυξη και 

καθορισμό του 

προσανατολισμ

ού σε 

περιορισμένο 

εύρος 

δραστηριοτήτω

ν (Κρήτη) 

● Προγράμματα, 

υποστήριξης, 

εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

και δικτύωσης 

προσωπικού 

δομών 
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καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρ

εσιών customer 

driven (Αττική) 

● Χρηματοδότησ

η 

“hackathon”(Ατ

τική) 

● Ενίσχυση 

μεσοπρόθεσμων 

και 

μακροπρόθεσμ

ων δράσεων 

Ε&Α&Κ στα 

πεδία 

εξειδίκευσης 

από 

επιχειρήσεις ή 

συνεργατικούς 

σχηματισμούς 

(Αττική) 

κινητοποίησης 

και μελών των 

δικτύων τους 

(μεντόρων, 

επιχειρηματικώ

ν αγγέλων 

κλπ.)(Αττική) 

● Ενίσχυση 

επιχειρηματικώ

ν ομάδων στο 

στάδιο 

εκκόλαψης(Αττ

ική) 

● Μηχανισμοί 

ενίσχυσης 

χρηματοδοτικώ

ν εργαλείων 

Matching Funds 

(Αττική) 

● Στήριξη 

νεοφυών 

επιχειρήσεων 

και  ΜμΕ για 

την προστασία 

της 

βιομηχανικής 

και 

πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

(Αττική) 

● Δραστηριότητες 

προσέλκυσης 

και βράβευσης 

καινοτόμων 

επιχειρηματικώ

ν ιδεών σε 

πεδία  

εξειδίκευσης(Α

ττική) 

● Ενίσχυση για 

την 

πραγματοποίησ

η δοκιμών 
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προϊόντων και 

υπηρεσιών(Αττι

κή) 

● Καινοτόμες 

προμήθειες 

(PCPs)(Αττική) 

● Ενίσχυση ΜμΕ 

για την 

ανάπτυξη 

σύγχρονων 

μεθόδων 

παραγωγής(Αττ

ική) 

● Ενίσχυση ΜμΕ 

σε κλάδους με 

νέες 

δυνατότητες 

ανάπτυξης για 

την υλοποίηση 

ολοκληρωμένω

ν σχεδίων 

αναδιάρθρωσης

(Αττική) 

● Υποστήριξη 

δράσεων 

διεθνοποίησης 

και 

εξωστρέφειας 

(Αττική) 
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2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΣ 
Επίπεδο 

παρέμβασ

ης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 
1

2 

Περιφερεια

κό  
● Ανάπτυξη έργων 

επίδειξης-

εφαρμογής 

αποτελεσμάτων 

έρευνας (Ήπειρος, 

Αττική) 

● Αξιοποίηση 

ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. 

Απόδειξη, επίδειξη 

καινοτομιών και 

νέων τεχνολογιών 

(Ήπειρος, Αττική) 

● Θερμοκοιτίδες 

(Ήπειρος, ΔΕ) 

● Ενίσχυση 

τεχνοβλαστών 

(Ήπειρος) 

● Ενίσχυση των 

φορέων έρευνας και 

καινοτομίας 

(ΔΕ,ΠΚΜ, Αττική) 

● δράσεις Ε&Α&Κ 

από επιχειρήσεις ή 

συνεργατικούς 

σχηματισμούς (ΔΕ) 

● Ενίσχυση 

υποδομών έρευνας 

και καινοτομίας 

(ΔΕ, Αττική) 

● Προώθηση 

Διεθνικών 

ερευνητικών έργων 

για ΜΜΕ (ΔΕ) 

● Στοχευμένα 

συνεργατικά 

● Ενίσχυση 

Υποδομών ΤΠΕ 

(Ήπειρος, ΔΕ, BA, 

Ιόνιο) 

● Ανάπτυξη ΤΠΕ 

εφαρμοφών (ΔΕ, 

Ιόνιο, Αττική) 

● Εφαρμοσμένη 

έρευνα στο πεδίο 

της βιο-ιατρικής 

(Ιόνιο) 

● Ψηφιακές 

Υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

(Ιόνιο, Αττική) 

● Ανάπτυξη 

υποδομών 

τεχνολογιών 

«νέφους» (Ιόνιο) 

● Ενίσχυση της 

ανάπτυξης 

ψηφιακών 

πλατφορμών 

επιχειρηματικών 

συναλλαγών και 

συνεργασίας 

μεταξύ 

επιχειρήσεων, 

μεταξύ 

επιχειρήσεων και 

καταναλωτών και 

μεταξύ 

επιχειρήσεων και 

φορέων του 

δημοσίου (B2B, 

● Matching Funds 

(Ήπειρος) 

● Στήριξη 

καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

(υφιστάμενων 

και νέων) (ΔΕ, 

Αττική) 

● Υποστήριξη σε 

υπάρχοντα και 

νέα cluster (ΔΕ, 

Αττική) 

● Ενέργειες 

διεθνοποίησης 

και εξαγωγών  

ΜΜΕ (ΔΕ, 

Αττική) 

● Ενίσχυση 

επιχειρηματικών 

ομάδων στο 

στάδιο 

εκκόλαψης(Αττι

κή) 

● -Μηχανισμοί 

ενίσχυσης 

χρηματοδοτικών 

εργαλείων 

Matching Funds 

(Αττική) 

● Στήριξη 

νεοφυών 

επιχειρήσεων 

και  ΜμΕ για 

την προστασία 

της 

βιομηχανικής 

● Επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις 

για ενεργειακή 

αναβάθμιση 

και την χρήση 

ανανεώσιμων 

πηγών 

ενέργειας(ΔΕ) 

● «Έξυπνα 

συστήματα» 

για την 

διαχείριση 

κινδύνων 

(Ιόνιο) 

●  

● «Έξυπνα 

συστήματα» 

για τη 

διαχείριση 

περιβαλλοντι

κών 

υπηρεσιών 

(Ιόνιο) 

● «Έξυπνα 

συστήματα» 

για τη 

διαχείριση 

της 

κυκλοφορίας 

(Ιόνιο) 

● Χορήγηση 

υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακού

ς και 

διδακτορικούς 

(Ήπειρος, 

Αττική) 

● Κατάρτιση 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

(Ήπειρος, ΔΕ, 

Αττική) 

● Δράσεις 

ενίσχυσης 

ερευνητικού 

δυναμικού 

(ΔΕ, Αττική) 

● Προαγωγή της 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότη

τας  (ΒΑ, Αττική) 

● Προγράμματα 

υποστήριξης, 

εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και 

δικτύωσης 

προσωπικού 

δομών 

κινητοποίησης 

και μελών των 

δικτύων τους 

(μεντόρων, 

επιχειρηματικών 

αγγέλων κ.λπ.) 

στον τομέα της 

ΚΑΛΟ (Αττική) 

●  
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ερευνητικά και 

τεχνολογικά έργα 

(ΠΚΜ) 

● Δικτύωση 

ερευνητικών 

φορέων (ΠΚΜ) 

● Δημιουργία 

καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσι

ών customer 

driven(Αττική) 

● Χρηματοδότηση 

“hackathon” 

(Αττική) 

B2C, C2C κ.λπ.) 

(Αττική) 

● Ανάπτυξη 

ψηφιακών 

υποδομών 

δικτύωσης και 

συνεργασίας 

μεταξύ των 

φορέων στήριξης 

και κινητοποίησης, 

των  MME, των 

ΑΕΙ και 

Ερευνητικών 

Κέντρων(Αττική) 

● Ενίσχυση της 

ίδρυσης και 

ανάπτυξης 

ψηφιακών 

πλατφορμών 

χρηματοδότησης(

Αττική) 

● καινοτόμες 

προμήθειες 

(PCPs)(Αττική) 

● Ανάπτυξη 

εφαρμογών ΤΠΕ 

ψηφιακού και 

αλληλεπιδραστικο

ύ περιεχομένου και 

λειτουργίας(Αττικ

ή) 

και πνευματικής 

ιδιοκτησίας(Αττ

ική) 

● -
Δραστηριότητες 

προσέλκυσης 

και βράβευσης 

καινοτόμων 

επιχειρηματικών 

ιδεών σε πεδία  

εξειδίκευσης 

(Αττική) 

● Δημιουργία 

συνεργατικών 

σχηματισμών 

(cluster) 

(Αττική) 

● Ενίσχυση για 

την 

πραγματοποίησ

η δοκιμών 

προϊόντων και 

υπηρεσιών(Αττι

κή) 

● Ενίσχυση της 

απασχόλησης 

δυναμικού σε 

μακροπρόθεσμα 

έργα Ε&Α σε 

υφιστάμενες 

επιχειρήσεις(Ατ

τική) 

● Δημιουργία και 

υποστήριξη 

δράσεων Soft 

Landing 

(Αττική) 

● Υποστήριξη 

δράσεων 

διεθνοποίησης 

και 

εξωστρέφειας 

(Αττική) 
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3. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

ΘΣ 
Επίπεδο 

παρέμβασης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Περιφερειακό  ● Ανάπτυξη 

μεθόδων για την 

αειφόρα 

διαχείριση της 

αλιείας  (Ν.Αιγαίο) 

● Ενίσχυση 

υποδομών έρευνας 

και καινοτομίας 

(Κρήτη) 

● αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων 

έρευνας (Κρήτη) 

● Ανάπτυξη νέων 

βελτιωμένων 

προϊόντων και 

υπηρεσιών 

(Κρήτη) 

● e-commerce (BA) 

● Προώθηση χρήσης 

ΤΠΕ (Κρήτη) 

● Ανάπτυξη ΤΠΕ για 

υπηρεσίες και e-

business (Κρήτη) 

● Καινοτόμες 

προμήθειες (PCPs) 

(Αττική) 

● Ανάπτυξη νέων 

βελτιωμένων 

προϊόντων και 

υπηρεσιών 

(Κρήτη) 

● Στήριξη νεοφυών 

επιχειρήσεων 

(Κρήτη) 

● Ενίσχυση 

εξωστρέφειας 

(Κρήτη)  

● Ολοκληρωμένη 

διαχείριση του 

θαλάσσιου και 

παράκτιου 

περιβάλλοντος 

(Ν.Αιγαίο) 

● Αειφόρα διαχείριση 

της αλιείας (Ν.Αιγαίο) 

● Εξοικονόμηση 

ενέργειας στην 

αγροτική παραγωγή, 

την  μεταποίηση και 

στον τουρισμό (Ν. 

Αιγαίο) 

● Επενδύσεις ΑΠΕ (Ν. 

Αιγαίο) 

● Καινοτόμες 

προμήθειες (PCPs) 

(Αττική) 

    ● Προαγωγή της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας  (ΒΑ) 
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4.  Αγρο-διατροφή 

 

ΘΣ 
Επίπεδο 

παρέμβα

σης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
12 

Περιφερει

ακό  
● Διάχυση 

βελτιωμένου 

ιχθυογενετικού 

υλικού και 

εκτροφής νέων 

ειδών(Ν.Αιγαίο, 

Ιόνιο) 

● Έρευνα στην 

Τυποποίηση 

παραδοσιακών 

μεθόδων και στη 

μεταποίηση 

αγροτικών και 

κτηνοτροφικών 

προϊόντων, 

αλιευμάτων και 

προϊόντων 

υδατοκαλλιέργει

ας (Ν.Αιγαίο, 

Ήπειρος, ΒΑ, 

Ιόνιο, ΠΚΜ, 

Στερεά) 

● Έρευνα 

γενετικού υλικού 

αυτόχθονων 

φυλών 

αγροτικών, ζώων 

και τοπικών 

παραδοσιακών 

ποκιλιών 

φυτικών 

παραγωγής 

(Ήπειρος, ΒΑ, 

ΚΠΜ) 

● Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων 

● e-commerce 

(Ν.Αιγαίο, 

ΒΑ) 

● Ανάπτυξη 

ΤΠΕ 

εφαρμογών 

(ΔΕ,ΠΚΜ, 

Κρήτη) 

● Ενίσχυση 

επιχειρήσεω

ν για χρήση 

ΤΠΕ (ΒΑ, 

Κρήτη) 

● Χρήση & 

υιοθέτηση 

ΤΠΕ (Ιόνιο) 

● Ανάπτυξη 

ψηφιακών 

εφαρμογών 

ανάδειξης & 

προβολής 

(Ιόνιο) 

● Αύξηση της 

χρήσης e-

υπηρεσιών 

(Στερεά) 

● Ανάπτυξη 

ΤΠΕ για 

υπηρεσίες 

και e-

business 

(Κρήτη) 

● Ενίσχυση 

της 

ανάπτυξης 

ψηφιακών 

● Βελτίωση 

μεθόδων 

παραγωγής 

(Ν.Αιγαίο, 

Ήπειρος, ΒΑ, 

Ιόνιο, Στερεά, 

Κρήτη, Αττική) 

● Βιολογικές 

καλλιέργειες και 

υδατοκαλλιέργει

ες, μέθοδοι 

εκτροφής και 

μέθοδοι 

καλλιέργειας 

(Ν.Αιγαίο, 

Ήπειρος, Ιόνιο, 

ΔΕ, Στερεά) 

● Βελτίωση 

πολλαπλασιαστικ

ού υλικού,  

αυτόχθονων 

φυλών 

αγροτικών ζώων 

και κλωνικής 

επιλογής σε 

τοπικές 

παραδοσιακές 

ποικιλίες 

καλλιεργούμενω

ν φυτών (Ν. 

Αιγαίο, Ιόνιο, 

Στερεά) 

● Ίδρυση νέων 

καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

(Ν.Αιγαίο),Ήπειρ

● Επενδύσεις 

σε 

επιχειρήσεις 

για 

ενεργειακή 

αναβάθμιση 

και την 

χρήση 

ανανεώσιμων 

πηγών 

ενέργειας 

(ΔΕ,ΠΚΜ) 

 ● Οριζόντια 

υποστηρικτικά 

έργα για την 

επίλυση 

● τεχνολογικών 

προκλήσεων 

για μείωση 

περιβαλλοντικο

ύ 

αποτυπώματος 

(ΠΚΜ) 

● Οριζόντια 

υποστηρικτικά 

έργα για την 

επίλυση 

● τεχνολογικών 

προκλήσεων 

(ΠΚΜ) 

● Ενέργειες 

κατάρτιση και 

συμβουλευτικέ

ς υπηρεσίες 

(Ν.Αιγαίο, ΒΑ, 

ΠΚΜ, ΔΕ, 

Αττική) 

● Βελτίωση των 

δεξιοτήτων 

(Ήπειρος, 

ΒΑ,ΔΕ, Ιόνιο, 

Στερεά, 

Αττική) 

● Δράσεις 

ενίσχυσης 

ερευνητικού 

δυναμικού(ΔΕ, 

Αττική) 

● Ενίσχυση 

ανέργων για 

ίδρυση 

επιχειρήσεων 

(ΒΑ) 

● Ενίσχυση για 

διατήρηση 

θέσεων 

απασχόλησης 

(ΒΑ) 

● Κινητικότητα 

ερευνητών 

προς τις 

επιχειρήσεις 

και 

προσέλκυση 

ταλαντούχων 

εργαζομένων 

● Προαγωγή της 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότ

ητας  (ΒΑ, 

Ιόνιο, Αττική) 

● Ανάπτυξη 

περιφερειακού 

μηχανισμού 

στήριξης της 

κοινωνικής 

οικονομίας 

● (Ιόνιο)  

● Προγράμματα 

υποστήριξης, 

εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και 

δικτύωσης 

προσωπικού 

δομών 

κινητοποίησης 

και μελών των 

δικτύων τους 

(μεντόρων, 

επιχειρηματικώ

ν αγγέλων κλπ.) 

στον τομέα της 

ΚΑΛΟ(Αττική) 

●  

● Ενδυνάμωση 

του 

ανθρώπινου 

(ερευνητικού) 

δυναμικού της 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

(Ιόνιο) 

● Χορήγηση 

υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακού

ς και 

διδακτορικούς 

για ανάπτυξη 

ικανοτήτων 

(ΠΚΜ, 

Αττική) 

 ● Παροχή 

συμβουλευ

τικών 

υπηρεσιών 

& 

εξειδικευμ

ένης 

υποστήριξ

ης (Ιόνιο) 
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προγραμμάτων  

βελτίωσης και 

αξιοποίησης 

αυτόχθονων 

φυλών αγροτικών 

ζώων (Ήπειρος) 

● Έρευνα για νέα 

καινοτόμα 

προϊόντα 

(Ήπειρος, ΒΑ, 

Ιόνιο, ΠΚΜ, 

Στερεά) 

● δράσεις Ε&Α&Κ 

από επιχειρήσεις 

ή συνεργατικούς 

σχηματισμούς(Δ

Ε) 

● Δημιουργία 

θερμοκοιτίδων 

(Ήπειρος, ΔΕ) 

● Ενίσχυση 

υποδομών 

έρευνας και 

καινοτομίας 

(ΔΕ,ΠΚΜ) 

● Προώθηση 

Διεθνικών 

ερευνητικών 

έργων για 

ΜΜΕ(ΔΕ) 

● υποστήριξη 

δράσεων 

επίδειξης και 

ενημέρωσης 

ωφελούμενων 

(Ιόνιο) 

● αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων 

έρευνας (Ιόνιο, 

Κρήτη, Αττική) 

● Έρευνα στο 

θαλάσσιο και 

υπο-θαλάσσιο 

πλατφορμών 

επιχειρηματι

κών 

συναλλαγών 

και 

συνεργασίας 

μεταξύ 

επιχειρήσεω

ν, μεταξύ 

επιχειρήσεω

ν και 

καταναλωτώ

ν και μεταξύ 

επιχειρήσεω

ν και φορέων 

του 

δημοσίου 

(B2B, B2C, 

C2C 

κλπ)(Αττική) 

● -Ανάπτυξη 

ψηφιακών 

υποδομών 

δικτύωσης 

και 

συνεργασίας 

μεταξύ των 

φορέων 

στήριξης και 

κινητοποίησ

ης, των  

MME, των 

ΑΕΙ και 

Ερευνητικών 

Κέντρων(Ατ

τική) 

● -καινοτόμες 

προμήθειες 

(PCPs)(Αττι

κή) 

● Ανάπτυξη 

εφαρμογών 

ΤΠΕ 

ος, ΔΕ, Ιόνιο, 

Στερεά, ΠΚΜ, 

Αττική) 

● Ανάπτυξη και 

υλοποίηση 

σχεδίων 

μάρκετινγκ (ΝΑ, 

Στερεά, Αττική) 

● Ανάπτυξη 

δικτύων 

πωλήσεων για 

την εσωτερική 

και διεθνή αγορά 

(Ν.Αιγαίο, 

Ήπειρος, ΔΕ, 

Αττική) 

● Δημιουργία 

cluster (Ν. 

Αιγαίο, ΔΕ, 

Ιόνιο, ΠΚΜ, 

Στερεά, Αττική) 

● Υποστήριξη σε 

υπάρχοντα και 

νέα cluster (ΔΕ, 

Κρήτη 

ΘΣ1,Αττική) 

● υποδομών 

εμπορίας 

αλιευμάτων 

(Ν.Αιγαίο) 

● Δημιουργία νέων 

ή προσαρμογή 

υφιστάμενων 

εκμεταλλεύσεων 

στην εκτροφή 

αξιολογημένων 

αυτόχθονων 

φυλών 

αγροτικών ζώων 

(Ήπειρος) 

● Νέα  Καινοτόμα 

προϊόντα 

(Ήπειρος, ΒΑ, 

(ΠΚΜ) 
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χώρο (Ιόνιο) 

● Στοχευμένα 

συνεργατικά 

ερευνητικά και 

τεχνολογικά 

Έργα (ΠΚΜ) 

● Δικτύωση 

ερευνητικών 

φορέων(ΠΚΜ) 

● Δημιουργία one 

stop shop(ΠΚΜ) 

● Ενίσχυση 

υποδομών 

έρευνας και 

καινοτομίας 

(Κρήτη) 

● Νέα  Καινοτόμα 

προϊόντα 

(Κρήτη) 

● Χαρτογράφηση, 

ταυτοποίηση, 

αξιοποίηση και 

βελτίωση του 

γενετικού υλικού 

αυτοχθόνων και 

μη ποικιλιών και 

φυλών και 

βελτίωση του 

πολλαπλασιαστικ

ού υλικού 

(Στερεά) 

● Δομές 

δημιουργικής 

μάθησης και 

συνεργασίας 

μέσα και έξω από 

το σχολείο 

(technology 

playgrounds, 

creativity parks, 

…) (Αττική) 

● Competence 

Centers (Αττική) 

ψηφιακού 

και 

αλληλεπιδρα

στικού 

περιεχομένο

υ και 

λειτουργίας(

Αττική) 

ΔΕ, Ιόνιο, 

Κρήτη, ΠΚΜ, 

Αττική) 

● Ανάπτυξη 

υποδομών για 

δημιουργία 

σύγχρονων 

μονάδων 

εκτροφής, για 

παραγωγή 

προϊόντων 

αγροδιατροφής 

και για 

κτηνοτροφία 

(Ήπειρος, Ιόνιο) 

● Δικτύωση 

επιχειρήσεων και 

εξωστρέφεια 

(Ήπειρος, 

ΒΑ,ΔΕ, Ιόνιο, 

Στερεά, Κρήτη, 

Αττική) 

● Ενίσχυση 

υφιστάμενων 

επιχειρήσεων για 

αξιοποίηση 

πατεντών & νέων 

παραγωγών 

ιδεών (ΒΑ, 

Αττική) 

● Ενίσχυση 

υφισταμένων 

επιχειρήσεων για 

επαναπροσδιορισ

μό του 

επιχειρηματικού 

μοντέλου (ΒΑ) 

● Στήριξη 

καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

(υφιστάμενων 

και νέων) (ΔΕ, 

Κρήτη, Αττική) 
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● Διάχυση και 

ενημέρωση των 

ερευνητικών 

αποτελεσμάτων 

AΕΙ-ΕΚ στο ευρύ 

κοινό, στα 

σχολεία και σε 

συλλογικούς 

φορείς και φορείς 

ΤΑ (Αττική) 

● Μητρώο 

συμβούλων σε 

ζητήματα 

διαχείρισης 

πνευματικής και 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

(Αττική) 

● Πιστοποίηση 

δημοσίων 

φορέων έρευνας 

και τεχνολογικών 

υπηρεσιών για 

την παροχή 

εξειδικευμένων 

υπηρεσιών Ε&Τ 

(Αττική) 

● Ενίσχυση 

δημοσίων 

φορέων έρευνας 

και τεχνολογικών 

υπηρεσιών για 

την παροχή 

εξειδικευμένων 

υπηρεσιών και 

την αξιοποίηση 

της έρευνας 

(Αττική) 

● Ανάπτυξη έργων 

επίδειξης-

εφαρμογής 

αποτελεσμάτων 

έρευνας (Αττική)  

● Πιστοποίηση 

προϊόντων 

(Ιόνιο, ΠΚΜ, 

Στερεά, Κρήτη, 

Αττική) 

● προώθηση και 

προβολή τοπικών 

προϊόντων 

(Ιόνιο, Κρήτη, 

Αττική) 

● Πιστοποίηση 

επιχειρήσεων 

εστίασης (Ιόνιο) 

● Δημιουργία 

συνεργασιών με 

τη συμμετοχή 

ΑΕΙ/Ερευνητικώ

ν Κέντρων και 

επιχειρήσεων 

(Ιόνιο) 

● Προγράμματα, 

υποστήριξης, 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και 

δικτύωσης 

προσωπικού 

δομών 

κινητοποίησης 

και μελών των 

δικτύων τους 

(μεντόρων, 

επιχειρηματικών 

αγγέλων κ.λπ.) 

(Αττική) 

● Μηχανισμοί 

ενίσχυσης 

χρηματοδοτικών 

εργαλείων 

Matching Funds 

(Αττική) 

● Στήριξη νεοφυών 

επιχειρήσεων και  

ΜμΕ για την 
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● Δημιουργία 

καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρε

σιών customer 

driven (Αττική) 

● Χρηματοδότηση 

“hackathon” 

(Αττική) 

● Ενίσχυση 

μεσοπρόθεσμων 

και 

μακροπρόθεσμων 

δράσεων 

Ε&Α&Κ στα 

πεδία 

εξειδίκευσης από 

επιχειρήσεις ή 

συνεργατικούς 

σχηματισμούς 

(Αττική) 

προστασία της 

βιομηχανικής και 

πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

(Αττική) 

● Δραστηριότητες 

προσέλκυσης και 

βράβευσης 

καινοτόμων 

επιχειρηματικών 

ιδεών σε πεδία  

εξειδίκευσης(Αττ

ική) 

● Ενίσχυση για την 

πραγματοποίηση 

δοκιμών 

προϊόντων και 

υπηρεσιών(Αττικ

ή) 

● Καινοτόμες 

προμήθειες 

(PCPs) (Αττική) 

● Ενίσχυση ΜμΕ 

σε κλάδους με 

νέες δυνατότητες 

ανάπτυξης για 

την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων 

σχεδίων 

αναδιάρθρωσης 

(Αττική) 

● Ενίσχυση της 

απασχόλησης 

δυναμικού σε 

μακροπρόθεσμα 

έργα Ε&Α σε 

υφιστάμενες 

επιχειρήσεις(Αττι

κή) 

● Δημιουργία και 

υποστήριξη 

δράσεων Soft 

Landing (Αττική) 
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● Υποστήριξη 

δράσεων 

διεθνοποίησης 

και εξωστρέφειας 

(Αττική) 
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5. Ενέργεια 

 

ΘΣ 
Επίπεδο 

παρέμβασης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 
12 

Περιφερειακ

ό  
● Ενίσχυση των φορέων 

έρευνας και καινοτομίας 

(ΔΕ) 

● δράσεις Ε&Α&Κ από 

επιχειρήσεις ή συνεργατικούς 

σχηματισμούς (ΔΕ) 

● Ενίσχυση υποδομών έρευνας 

και καινοτομίας (ΔΕ) 

● Προώθηση Διεθνικών 

ερευνητικών έργων για ΜΜΕ 

(ΔΕ) 

● Δημιουργία θερμοκοιτίδων 

(ΔΕ) 

● Δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσιών 

customer driven (Αττική) 

● Χρηματοδότηση “hackathon” 

(Αττική) 

● Ενίσχυση μεσοπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων 

δράσεων Ε&Α&Κ στα πεδία 

εξειδίκευσης από 

επιχειρήσεις ή συνεργατικούς 

σχηματισμούς (Αττική) 

● Ανάπτυξη 

ΤΠΕ 

εφαρμοφών 

(ΔΕ) 

● e-commerce 

(BA) 

● καινοτόμες 

προμήθειες 

(PCPs) 

(Αττική) 

● Στήριξη 

καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

(υφιστάμενων και 

νέων) (ΔΕ) 

● Υποστήριξη σε 

υπάρχοντα και νέα 

cluster (ΔΕ) 

● Ενέργειες 

διεθνοποίησης και 

εξαγωγών  ΜΜΕ 

(ΔΕ) 

● Επενδύσεις μικρής 

κλίμακας για 

παραγωγή 

ενέργειας σε 

παραγωγικές 

μονάδες και 

εκμεταλλεύσεις 

(Στερεά) 

● Επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις 

για ενεργειακή 

αναβάθμιση 

και την χρήση 

ανανεώσιμων 

πηγών 

ενέργειας (ΔΕ) 

 ● Πρόγραμμα 

βιομηχανικής 

συμβίωσης για την 

αξιοποίηση των 

απορριπτόμενων και 

τη μείωση της 

χρήσης πόρων 

(Στερεά) 

● Χρήση πράσινων 

τεχνολογιών στην 

αγροτική παραγωγή, 

μεταποίηση και 

τουρισμό (Στερεά) 

 ● Δράσεις ενίσχυσης 

ερευνητικού 

δυναμικού (ΔΕ) 

● Κατάρτιση 

ανθρώπινου 

δυναμικού (ΔΕ) 

● Προαγωγή της 

κοινωνικής 

επιχειρηματικό

τητας  (ΒΑ) 

  ● Τεκμηρίωση της 

δυνατότητας 

αξιοποίησης 

βιομάζας από 

διάφορες πήγες για 

την παραγωγή 

ενέργειας (Στερεά) 

●  
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6.Υγεία & Φάρμακα 

 

ΘΣ 
Επίπεδο 

παρέμβασης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Περιφερειακό  ● Έρευνα για δημιουργία νέων 

προϊόντων/ υπηρεσιών 

(Ήπειρος, Αττική) 

● Competence Centers (Ήπειρος, 

Αττική) 

● Ενίσχυση αριστείας  (Ήπειρος) 

● Proof of concept (Ήπειρος, 

Αττική) 

● Μητρώο συμβούλων σε 

ζητήματα διαχείρισης 

πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας(Αττική) 

● Πιστοποίηση δημοσίων 

φορέων έρευνας και 

τεχνολογικών υπηρεσιών για 

την παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών Ε&Τ(Αττική) 

● Ενίσχυση δημοσίων φορέων 

έρευνας και τεχνολογικών 

υπηρεσιών για την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών και 

την αξιοποίηση της 

έρευνας(Αττική) 

● Ανάπτυξη έργων επίδειξης-

εφαρμογής αποτελεσμάτων 

έρευνας(Αττική)  

● Δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσιών 

customer driven(Αττική) 

● Χρηματοδότηση 

“hackathon”(Αττική) 

● Ενίσχυση μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων δράσεων 

Ε&Α&Κ στα πεδία 

εξειδίκευσης από επιχειρήσεις 

ή συνεργατικούς 

σχηματισμούς (Αττική) 

● Ανάπτυξη 

εφαρμογών ΤΠΕ 

πχ e-health 

(Ήπειρος, 

Αττική) 

● Ενθάρρυνση 

χρήσης ΤΠΕ 

(ΒΑ) 

● «Έξυπνα 

συστήματα» για 

την παροχή 

υπηρεσιών 

φροντίδας (Ιόνιο) 

● Ανάπτυξη 

ευρυζωνικών 

υποδομών νέας 

γενιάς (Ιόνιο) 

● Ενίσχυση της 

ανάπτυξης 

ψηφιακών 

πλατφορμών 

επιχειρηματικών 

συναλλαγών και 

συνεργασίας 

μεταξύ 

επιχειρήσεων, 

μεταξύ 

επιχειρήσεων και 

καταναλωτών και 

μεταξύ 

επιχειρήσεων και 

φορέων του 

δημοσίου (B2B, 

B2C, C2C 

κ.λπ.)(Αττική) 

● Ανάπτυξη 

ψηφιακών 

● Υποστήριξη 

εξωστρέφειας ΜμΕ 

(Ήπειρος, Αττική) 

● Πιστοποίηση 

προϊόντων/ 

υπηρεσιών με βάση 

τα διεθνή 

πρότυπα(Ήπειρος, 

Αττική) 

● Υποστήριξη Μμε για 

ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων (Ήπειρος, 

Αττική) 

● Ανάπτυξη νεοφυών 

(Ήπειρος, Αττική) 

● Διασύνδεση και 

συνεργασίες στο 

πεδίο της βιο-

ιατρικής (Ιόνιο) 

● Προγράμματα, 

υποστήριξης, 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και 

δικτύωσης 

προσωπικού δομών 

κινητοποίησης και 

μελών των δικτύων 

τους (μεντόρων, 

επιχειρηματικών 

αγγέλων κλπ.) 

(Αττική) 

● Ενίσχυση 

επιχειρηματικών 

ομάδων στο στάδιο 

εκκόλαψης (Αττική) 

● -Μηχανισμοί 

ενίσχυσης 

    ● Κατάρτιση 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

(Ήπειρος, 

Αττική) 

● Χορήγηση 

υποτροφιών 

σε 

μεταπτυχιακο

ύς και 

διδακτορικού

ς για 

ανάπτυξη 

ικανοτήτων 

(Ήπειρος, 

Αττική) 

● Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

(Ιόνιο, 

Αττική) 

● Προαγωγή της 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητ

ας  (ΒΑ, Ιόνιο, 

Αττική) 

● Προγράμματα 

υποστήριξης, 

εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και 

δικτύωσης 

προσωπικού 

δομών 

κινητοποίησης και 

μελών των 

δικτύων τους 

(μεντόρων, 

επιχειρηματικών 

αγγέλων κ.λπ.) 

στον τομέα της 

ΚΑΛΟ (Αττική) 

 ● Ενδυνάμωση 

του 

ανθρώπινου 

(ερευνητικού) 

δυναμικού 

της 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

(Ιόνιο) 

● Παροχή 

συμβουλευτικ

ών υπηρεσιών 

& 

εξειδικευμένη

ς υποστήριξης 

(Ιόνιο) 



Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 

Αποτύπωση των Δράσεων ανά Θεματικό Πεδίο σε Περιφερειακό Επίπεδο           18 

υποδομών 

δικτύωσης και 

συνεργασίας 

μεταξύ των 

φορέων στήριξης 

και 

κινητοποίησης, 

των  MME, των 

ΑΕΙ και 

Ερευνητικών 

Κέντρων(Αττική) 

● καινοτόμες 

προμήθειες 

(PCPs) (Αττική) 

● Ανάπτυξη 

εφαρμογών ΤΠΕ 

ψηφιακού και 

αλληλεπιδραστικο

ύ περιεχομένου 

και 

λειτουργίας(Αττικ

ή) 

χρηματοδοτικών 

εργαλείων Matching 

Funds (Αττική) 

● Στήριξη νεοφυών 

επιχειρήσεων και  

ΜμΕ για την 

προστασία της 

βιομηχανικής και 

πνευματικής 

ιδιοκτησίας (Αττική) 

● Δραστηριότητες 

προσέλκυσης και 

βράβευσης 

καινοτόμων 

επιχειρηματικών 

ιδεών σε πεδία  

εξειδίκευσης (Αττική) 

● Δημιουργία 

συνεργατικών 

σχηματισμών 

(cluster) (Αττική) 

● Ενίσχυση ΜμΕ σε 

κλάδους με νέες 

δυνατότητες 

ανάπτυξης για την 

υλοποίηση 

ολοκληρωμένων 

σχεδίων 

αναδιάρθρωσης 

(Αττική) 

● Ενίσχυση για την 

πραγματοποίηση 

δοκιμών προϊόντων 

και υπηρεσιών 

(Αττική) 

● Καινοτόμες 

προμήθειες (PCPs) 

(Αττική) 

● Ενίσχυση ΜμΕ για 

την ανάπτυξη 

σύγχρονων μεθόδων 

παραγωγής (Αττική) 

● Ενίσχυση της 
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απασχόλησης 

δυναμικού σε 

μακροπρόθεσμα έργα 

Ε&Α σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις (Αττική) 

● Δημιουργία και 

υποστήριξη δράσεων 

Soft Landing 

(Αττική) 

● Υποστήριξη δράσεων 

διεθνοποίησης και 

εξωστρέφειας 

(Αττική) 
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7. Υλικά/Κατασκευές 

 

ΘΣ 
Επίπεδο 

παρέμβασης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Περιφερειακό  ● Ενίσχυση των φορέων 

έρευνας και 

καινοτομίας(ΔΕ) 

● δράσεις Ε&Α&Κ από 

επιχειρήσεις ή 

συνεργατικούς 

σχηματισμούς (ΔΕ) 

● Ενίσχυση υποδομών 

έρευνας και 

καινοτομίας (ΔΕ) 

● Προώθηση Διεθνικών 

ερευνητικών έργων για 

ΜΜΕ (ΔΕ) 

● Δημιουργία 

θερμοκοιτίδων (ΔΕ) 

● Στοχευμένα 

συνεργατικά ερευνητικά 

και τεχνολογικά Έργα 

(ΠΚΜ) 

● Δικτύωση ερευνητικών 

φορέων (ΠΚΜ) 

● Δημιουργία one stop 

shop (ΠΚΜ) 

● Ενίσχυση υποδομών 

έρευνας και 

καινοτομίας (Κρήτη) 

● Νέα καινοτόμα 

προϊόντα (Κρήτη) 

● Οργάνωση και στήριξη 

cluster μετάλλου 

(Στερεά) 

● Ανάπτυξη 

εργαστηριακού 

εξοπλισμού της 

ΕΒΕΤΑΜ για τη 

διεξαγωγή ελέγχων και 

δοκιμών (Στερεά) 

● Ανάπτυξη 

ΤΠΕ 

εφαρμογών 

(ΔΕ, Κρήτη) 

● Προώθηση 

χρήσης ΤΠΕ 

(Κρήτη) 

● Ανάπτυξη 

ΤΠΕ για 

υπηρεσίες και 

e-business 

(Κρήτη) 

● Στήριξη καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

(υφιστάμενων και 

νέων) (ΔΕ, Κρήτη) 

● Υποστήριξη σε 

υπάρχοντα και νέα 

cluster (ΔΕ, Στερεά 

μέταλλο, ) 

● Ενέργειες 

διεθνοποίησης και 

εξαγωγών  ΜΜΕ 

(ΔΕ) 

● Δημιουργία Cluster 

(ΠΚΜ) 

● Πιστοποίηση 

προϊόντων και 

διαδικασιών (ΠΚΜ, 

Στερεά μέταλλο, 

Κρήτη) 

● Νέα καινοτόμα 

προϊόντα (Κρήτη, 

ΠΚΜ) 

● Δημιουργία νέων 

καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

(ΠΚΜ) 

● Επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις για 

ενεργειακή 

αναβάθμιση και 

την χρήση 

ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

(ΔΕ) 

● Ανάπτυξη υλικών 

και μεθόδων για 

βελτίωση 

ενεργειακής 

απόδοσης 

(Κρήτη) 

● Εφαρμογή 

καινοτόμων 

λύσεων (Κρήτη) 

● Θεσμοθέτηση 

βιομηχανικής 

περιοχής 

Οινοφύτων 

και 

δημιουργία 

βασικών 

υποδομών 

(Στερεά) 

  ● Δράσεις ενίσχυσης 

ερευνητικού 

δυναμικού(ΔΕ) 

● Κατάρτιση 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

(ΔΕ,ΠΚΜ) 

● Κινητικότητα 

ερευνητών προς τις 

επιχειρήσεις και 

προσέλκυση 

ταλαντούχων 

εργαζομένων 

(ΠΚΜ) 

● Υποστήριξη 

διδακτορικών 

(ΠΚΜ) 

● Προαγωγή της 

κοινωνικής 

επιχειρηματικ

ότητας  (ΒΑ) 

● Χορήγηση 

υποτροφιών 

σε 

μεταπτυχιακο

ύς και 

διδακτορικούς 

για ανάπτυξη 

ικανοτήτων 

(ΠΚΜ) 
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8. Μεταφορές/Logistics 

 

ΘΣ 
Επίπεδο 

παρέμβασης  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Περιφερειακό  ● Ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις (ΒΑ)      ● Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών 

μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον (ΔΕ) 

 ● Προαγωγή της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας  (ΒΑ) 

   

 


