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Δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

2011

2013

2015

2016

2017

2018

Ανατολική Μακεδονία &
Θράκη

0,57%

0,62%

0,69%

0,67%

0,71%

0,72%

Κεντρική Μακεδονία

0,69%

0,76%

0,84%

1,03%

1,14%

1,08%

Δυτική Μακεδονία

0,32%

0,40%

0,46%

0,30%

0,36%

0,49%

Ήπειρος

0,83%

1,00%

1,21%

1,14%

1,47%

1,29%

Θεσσαλία

0,43%

0,55%

0,65%

0,61%

0,64%

0,77%

Ιόνια Νησιά

0,18%

0,27%

0,50%

0,29%

0,24%

0,33%

Δυτική Ελλάδα

0,84%

0,96%

1,31%

1,28%

1,32%

1,25%

Στερεά Ελλάδα

0,41%

0,44%

0,53%

0,48%

0,45%

0,48%

Πελοπόννησος

0,26%

0,39%

0,40%

0,29%

0,31%

0,63%

Αττική

0,77%

0,94%

1,14%

1,22%

1,45%

1,53%

0,49%

0,83%

0,75%

0,54%

0,68%

0,66%

Νότιο Αιγαίο

0,18%

0,25%

0,18%

0,15%

0,17%

0,18%

Κρήτη

1,09%

1,41%

1,52%

1,44%

1,42%

1,42%

Ελλάδα

0,67%

0,81%

0,96%

0,99%

1,13%

1,18%

Βόρειο Αιγαίο
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ΕΣΠΑ
2021 – 2027:
5 Στόχοι Πολιτικής
(ΣΠ)
>25% των πόρων
ΕΤΠΑ
….και το ΕΚΤ

Ενδεικτικός Π/Υ προγράμματος 2021-2027
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

1

2

ΤΙΤΛΟΣ

Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας με αύξηση
του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων,
κυρίως, μέσω και της «έξυπνης εξειδίκευσης»
Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της ΠεριφέρειαςΠροσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή-Πρόληψη και Διαχείριση
Κινδύνων

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΟΣ

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ+

ΣΥΝΟΛΟ

1

47.406.801

-

47.406.801

2

75.364.659

-

75.364.659

-

27.350.078

3

Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας

3

27.350.078

4

Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών
Υποδομών-

4

54.700.156

5

Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας

4

-

6

Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω
ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή
των πολιτών

5

66.855.746

-

66.855.746

7

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

4.926.793

-

4.926.793

8

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

-

1.998.254

1.998.254

54.700.156
94.439.648

94.439.648

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)1: Μια εξυπνότερη
Ευρώπη μέσω της προώθησης του
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού

Ειδικοί στόχοι:
• ΕΣ1: Ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και καινοτομίας και
υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών
• ΕΣ2: Να αποκομίσουν οι πολίτες, οι εταιρείες και οι
κυβερνήσεις τα οφέλη της ψηφιοποίησης
• ΕΣ3: Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
• ΕΣ4: Ανάπτυξη απαιτούμενων δεξιοτήτων για έξυπνη
εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και
επιχειρηματικότητα
• ΕΣ5: Ενίσχυση ψηφιακής διασύνδεσης

Πρόσφοροι (αναγκαίοι) όροι
• Α.Ο. 1.1 Ορθή διακυβέρνηση της εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
• Τα έργα που σχετίζονται με ΑΟ θα υλοποιούνται από εθνικούς
πόρους μέχρι να ικανοποιηθούν επίσημα οι απαιτήσεις που
περιγράφονται στα κριτήρια εκπλήρωσης του ΑΟ.
•
•
•
•

επικαιροποίηση και εμπλουτισμός της RIS.
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις υποδομές (ευρυζωνικά, ΤΠΕ)
Διαμόρφωση των συστημάτων διακυβέρνησης
Ιεράρχηση έργων

• Δεν υπάρχει μερική εκπλήρωση όπως ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προγράμματα
- «Βόρειο Αιγαίο»
- «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία»
- «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός»

• Με τα ισχύοντα δεδομένα.. (2η εγκύκλιος)
• ΕΠΑΝΕΚ -> γενικές δράσεις
Επιχειρηματικότητας
• Τα Περιφερειακά Προγράμματα ->
μικρότερα έργα, πιο στοχευμένα στις
ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε
Περιφέρειας (συνεργασία ΜΜΕ-Ερευνητικά)
Π/Υ <200.000
Πρόσφοροι
όροι

• Δομή διακυβέρνησης

• Προκήρυξη ΠΣΕΚ/διαγωνισμός μηχ. παρακολούθησης
καινοτομίας

• Εργαλεία και ικανότητα αποτελεσματικής
εφαρμογής των κρατικών ενισχύσεων
• Τι θα γίνει με RIS..(νέα/τροποποίηση?)

Εργαλεία διαβούλευσης
Θέσαμε το θεσμικό πλαίσιο……
Concept paper
Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
Προτεραιότητες για το μετασχηματισμό της Περιφερειακής Οικονομίας

Επιχειρηματική ανακάλυψη
Bottom-up

Προτεινόμενοι κλάδοι και τακτικοί στόχοι
ανά κλάδο
• Αγροδιατροφή (Βιομηχανία και βιοτεχνία και σύνδεση της με την
πρωτογενή οικονομία)
• Τουρισμός και Πολιτισμός
• Περιβάλλον, Ενέργεια και μεταφορές
• Υγεία και κοινωνική Εργασία
• Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

1. Αγροδιατροφή
Δραστηριότητες που εμπίπτουν στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας :
• την καλλιέργεια/εκτροφή,
• την μεταποίηση/τυποποίηση
• και τη διακίνηση/εμπορία των αγροτικών προϊόντων τα οποία:

Τα προϊόντα :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελαιόλαδο (σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Ικαρία και λιγότερο σε Λήμνο),
Ούζο (στη Λέσβο κυρίως, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά),
Κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως τυροκομικά σε όλα τα νησιά,
Εσπεριδοειδή και χυμοί (στη Χίο),
Αλάτι
Οίνος (σε Σάμο και Λήµνο κυρίως, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά),
Μαστίχα και προϊόντα μαστίχας (στη Χίο),
νωπά προϊόντα, Αλιεύματα και προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών (σε όλα τα νησιά))

Συνεισφέρουν στην ΑΑΠ (ακαθάριστης αξίας παραγωγής) της ΠΒΑ.
Στόχος της ΠΒΑ είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας για τη
διαμόρφωση σύγχρονων παραγωγικών κλάδων, που θα παράγουν τρόφιμα διεθνώς
ανταγωνιστικά, ποιοτικά, ασφαλή και βιώσιμα με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.

2. Τουρισμός και πολιτισμός
Ενδεικτικές δυναμικές μορφές τουρισμού:
• Ο τουρισμός υπαίθρου είναι κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που έχει
ως σκοπό την επαφή του επισκέπτη - τουρίστα με το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό περιβάλλον της υπαίθρου.
• Ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός
• Ο τουρισμός κρουαζιέρας αποτελεί κεντρική επιλογή της εθνικής στρατηγικής τουρισμού
(Συνδέσεις με Νότιο Αιγαίο, Βόρεια Ελλάδα και Τουρκία)
• Τουρισμός μακράς διαρκείας της τρίτης ηλικίας. Το φυσικό, κοινωνικό και κλιματικό
περιβάλλον των νησιών του Βορείου Αιγαίου μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την
επιλογή του ως τόπο θερινής ή και χειμερινής κατοικίας συνταξιούχων από χώρες υψηλού
ΑΕΠ της Βόρειας Ευρώπης.
• Ο καταδυτικός τουρισμός (Προϋπόθεση για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού είναι
η συνεργασία του επιχειρηματικού κόσμου με τα ερευνητικά ιδρύματα).
Στόχος είναι η 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

3. Περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές (1/2)
Η ΠΒΑ στοχεύει τόσο στην ενίσχυση των καθιερωμένων εργαλείων
επιχειρηματικότητας για την ενέργεια και το περιβάλλον όσο και στην
αξιοποίησή τους μέσω καινοτόμων νέων προσεγγίσεων.
• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Διεύρυνση των αλυσίδων αξίας και ενίσχυση δραστηριοτήτων που
προκύπτουν από τη διασύνδεση μεταξύ τομέων (ενέργεια-μεταφορές,
ενέργεια–τουρισμός, ενέργεια -αστική ανάπτυξη)
• Συνέχιση της αναβάθμισης της υποδομής διαχείρισης αποβλήτων σε
περιοχές αυξημένης ανάγκης (νησιά), επιτάχυνση της κατασκευής
κατάλληλων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων
• Ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα
αλλά και μεταξύ τους και βελτίωση της σύνδεσης με τα μικρά νησιά της
περιφέρειας.

3. Περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές (2/2)
Επιπλέον, η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στους
πόρους και στην αποσύνδεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Καινοτομία στην ανακύκλωση: παραγωγή προϊόντων με υψηλή απόδοση
αειφορίας
• Συνεργατική κατανάλωση: κοινωνικές πλατφόρμες ανταλλαγής
Αναφορικά με την γαλάζια οικονομία, αναδυόμενοι και καινοτόμοι τομείς
αποτελούν για την ΠΒΑ οι ακόλουθοι:
• Μπλε ενέργεια (υπεράκτιος άνεμος, κύμα και παλιρροιακό)
• Λιμάνια και logistics
• Αφαλάτωση
Στόχος είναι η τόνωση της καινοτομίας και των επενδύσεων σε βιώσιμες
τεχνολογίες για την ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια, την
ανακοπή της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των
οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια

4. Υγεία και κοινωνική εργασία
Η γεωγραφία και το δημογραφικό προφίλ της Περιφέρειας ΒΑ ορίζουν
σημαντικούς τομείς τους οποίους η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία
μπορεί να αξιοποιήσει.
• Ψηφιακή Υγεία και Φροντίδα
• Υποστήριξη των ηλικιωμένων για να παραμείνουν δραστήριοι και υγιείς.
• Ανάδειξη καλών πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας
• Προώθηση της δια βίου μάθησης, μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας
των πολιτών
Ο στόχος είναι να προωθήσει την κοινωνική καινοτομία και να στηρίξει τη
μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και κοινωνικής ένταξης

5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η Περιφέρεια διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό αλλά και τις αντίστοιχες
σχολές στο πανεπιστήμιο. O κλάδος της πληροφορικής διακλαδίζεται
σχεδόν με όλους κλάδους της οικονομίας, αλλά και της δημόσιας διοίκησης.
• Τουριστική ανάπτυξη και ψηφιακή οικονομία - Ψηφιοποίηση και διάχυση
της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Ψηφιακή Πράσινη Ανάπτυξη
• Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• ΤΠΕ με στόχο την ένταση της Έρευνας και Καινοτομίας
• Περιφερειακή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Στόχος είναι η προώθηση νέων τεχνολογιών αιχμής στην παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών

Το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Αρχική εκτίμηση RIS3
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Π/Υ

% Συμμετοχής

1

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

3.675.000

14,82%

2

ΑΞΟΝΑΣ 2: Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τομέα

11.725.000

47,28%

3

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τουρισμός/Φύση/Πολιτισμός

6.850.000

27,62%

4

ΑΞΟΝΑΣ 4: Νησιά Ίσων Ευκαιριών

2.550.000

10,28%

ΣΥΝΟΛΟ

24.800.000

100,00%

Ποσοτικοί δείκτες ΕΠ
«Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Σύνοψη Αξ.Προτ.1 / ΘΣ1
Κωδικός

Δράση

Δημόσια
Δαπάνη
(εκ. Ευρώ)

Υποβληθέντα

Εντάξεις

1α

Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και
δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της
Περιφέρειας

3

4.753.611,98

4.004.126,98

1b(1)

Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και
μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων
(π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής
υποστήριξης).

0,5

750.000

750.000

1b(2)

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης
των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική
και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ,
ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό.

1.25

1.250.000

1.250.000

4,7

4.780.247,18

?

9,45 €

11.533.859,16€

6.004.126,98 €

1β(3)

Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και
φορέων έρευνας και καινοτομίας

Ποσοτικοί δείκτες ΕΠ
«Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Σύνοψη Αξ.Προτ.1/ΘΣ2
Κωδικός

Δράση

Δημόσια
Δαπάνη
(εκ. Ευρώ)

2β1

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω
της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού
εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing)".

2,5
(ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ)

1.047.282,99€
44 έργα

?

2γ1

Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της
Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς.

1,4

2.724.181

?

2γ2

Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για
ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως
στις απομακρυσμένες εσωτερικές ζώνες των μεγάλων νησιών και
στο σύνολο των μικρών νησιών της Περιφέρειας

0,5

499.750

499.750

2γ3

Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για την
ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των
πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας

3,6

6.945.455,80

6.129.568

11.216.669,79 €

6.629.318,00 €

8,00 €

Υποβληθέντα

Εντάξεις

Σύνοψη Αξ.Προτ.1/ΘΣ3
Ποσοτικοί δείκτες ΕΠ
«Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Κωδικός

3a.1

Δράση

Δημόσια Δαπάνη
(εκ. Ευρώ)

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
3 (ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ)
πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών
ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
2,5 (ΕΦΔ
ΕΦΕΠΑΕ)

Υποβληθέντα

Εντάξεις

28.453.326,84€
230 έργα

?

58.894.106,75€
327 έργα

?

3a.2

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων
επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

3a.3

Ενίσχυση υποστηρικτικών μηχανισμών

1

-

-

3c1

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

17 (ΕΦΔ στο
ΕΠΑΝΕΚ)

?

19.837.480

3c2

Ενίσχυση covid

40 (ΕΦΔ στο
ΕΦΕΠΑΕ)

103.377.789,3
πλήθος των
υποβολών ανέρχεται
σε 3.823

?

3d.1.1

Ενίσχυση νέων και νέων ανεξάρτητων, καθώς και υφιστάμενων
ΜΜΕ για βελτίωση των παραγωγικών εμπορικών ή/και διοικητικών
λειτουργιών, με χρήση καινοτομιών, για ανάπτυξη νέων προϊόντων,
με στόχο την εξωστρέφεια.

7
(ΕΦΔ στη ΔΙΑΠ 5)

-

-

3d.2.1

Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στον μεταποιητικό
τομέα της Περιφέρειας.

3

-

-

3d2.2

Συνεισφορά του ΕΠ Βορείου Αιγαίου στο Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ

8
(ΕΦΔ ΕΠΑΝΕΚ
ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

8.000.000

8.000.000

81,50 €

200.114.603,00 €

28.054.745,00 €

Ποσοτικοί δείκτες ΕΠ
«Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Σύνοψη Αξ.Προτ.1
ΘΣ

Δημόσια Δαπάνη
(εκ. Ευρώ)

Υποβληθέντα

Εντάξεις μέχρι
σήμερα

1

9,45 €

11.533.859,16 €

6.004.126,98 €

2

8,00 €

11.216.669,79 €

6.629.318,00 €

3

81,50 €

200.114.603,00 €

28.054.745,00 €

αθροισμα

98,95 €

222.865.131,95 € 40.688.189,98 €

Υπολείπονται η 1β(3), 3α1, 3α2, 2β, 2c1, και 3c2

+54,1 εκ
94.788.189,98

Ορόσημα ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020
Δομή διαχείρισης (RIS3)- ΠΣΕΚ
Μηχανισμός παρακολούθησης- βρίσκεται σε φάση διαγωνισμού
Άμεση ανταπόκριση στην πανδημία COV-19
Ερευνητικές Υποδομές (μεταφορά τεχνογνωσίας)
Case Study Μαστίχας (1η πρόσκληση ΠΣΚΕ)
Ενεργοποίηση επιχειρήσεων (2β,3α1, 3α2,ΚΑΛΟ)

Συνεργασία Πανεπιστημίων-ΜΜΕ

Σκέψεις
& Θέσεις

Προτάσεις για
νέες δράσεις;

Πλατφόρμες
Επικοινωνίας Διάχυσης
• postare.gr
• e-pepba.gr

Ευχαριστώ ….

