
Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Β.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ADRIATINN 

Το έργο έχει τίτλο «An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards 

the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs» με 

ακρωνύμιο «ADRIATinn».  

Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας «1. Economic, Social and Institutional 

Cooperation» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Adriatic IPA Cross Border Cooperation και 

αποτελεί στρατηγικό έργο του προγράμματος στο στρατηγικό θέμα «1. Innovation as key for economic 

development in the Adriatic area». 

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ οι εταίροι του έργου προέρχονται 

από 8 χώρες της περιοχής της Αδριατικής Θάλασσας (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, 

Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία) και είναι συνολικά 21: 

1. Ionian University 

2. CHAMBER OF CORFU 

3. MUNICIPALITY OF CORFU  

4. University of New York in Tirana 

5. EuroPartners Development  

6. Faculty of Electrical Engineering Podgorica, University of Montenegro 

7. CHAMBER OF ECONOMY OF MONTENEGRO (CEM) 

8. Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises 

9. Faculty of Electrical Engineering, University of Sarajevo 

10. Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Srpska - Chamber of Commerce and 
Industry of Trebinje Region 

11. University of Kragujevac 

12. Regional Chamber of Commerce Kragujevac 

13. Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje 

14. Polytechnic of Bari 

15. Chamber of Commerce, Industry, Artisanship and Agriculture of Bari 

16. UNIVERSITY OF PRIMORSKA, ANDREJ MARUŠIČ INSTITUTE 

17. REGIONAL DEVELOPMENT CENTRE KOPER 

18. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Regional Chamber for Northern Primorska 

19. University of Rijeka - Faculty of Engineering 

20. CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 

21. Primorje - GorskiKotar County 

Οι κλάδοι-τομείς στόχοι του έργου είναι: 

 Βιο-οικονομία (επιστήμες ζωής, αγροτική παραγωγή, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, επιστήμες 

τροφίμων, συμπ. υποστηρικτικών τεχνολογιών όπως βιοτεχνολογία, τεχνολογίες πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών, και μηχανική),  

 Νέοι διακλαδικοί τομείς (π.χ.  τομέας ευεξίας συνδυάζοντας τη βιομηχανία τροφίμων με τον 

τουρισμό και την υγεία/αθλητισμό), 

 Ενέργεια (τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, συμβατικές και κυρίως ανανεώσιμες πηγές, 

αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας, υλικά και εξοπλισμός κλπ.). 

Το πρόγραμμα ADRIATinn στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της Αδριατικής 

(π.χ. να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς που κατέχουν) και στην 

εξωστρέφεια (δηλαδή στην επέκταση των επιχειρήσεων και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές) μέσα 



από ένα διασυνοριακό οικοσύστημα το οποίο ενισχύει την υιοθέτηση τεχνολογιών, καινοτομίας  και 

εξειδίκευσης. 

Η καινοτομία και η δικτύωση είναι δύο βασικά στοιχεία για την διατηρήσιμη ανάπτυξη των ΜΜΕ, η 

οποία οδηγεί στη βελτίωση της οικονομίας της Ε.Ε. Η σύμπραξη έχει δημιουργηθεί στη λογική: τα 

εμπορικά επιμελητήρια αποτελούν οργανισμούς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και τις βοηθούν 

να βρουν μέντορες και να δημιουργήσουν δίκτυα, τα ινστιτούτα έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας 

βοηθούν τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους και τις βοηθούν να αναπτύξουν καινοτόμα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Οι περιφερειακές διοικήσεις διαμορφώνουν πολιτικές και στρατηγικές για 

την υποστήριξη τομεακής καινοτομίας και δικτύωσης. 

Η προτεινόμενη στρατηγική και η διαπεριφερειακή προσέγγιση θα έχει θετική επίδραση σε όλη την 

Αδριατική περιοχή με τη χρησιμοποίηση των περισσότερων από τα στοιχεία που προσδιορίζονται στη 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης . Συγκεκριμένα το ADRIATinn: 

 Θα προτείνει προς τις εθνικές/περιφερειακές/τοπικές αρχές μέτρα όπως την εγκαθίδρυση 

στρατηγικών συμβουλίων έρευνας και ανάπτυξης με στόχο να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των 

κυβερνήσεων ως πελάτης και να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε θεματικά πεδία προτεραιότητας 

βάσει της δυναμικής που παρουσιάζουν, της υλοποίησης προγραμμάτων επιταγών καινοτομίας 

και ενδυνάμωσης των επενδυτικών κεφαλαίων, 

 Θα δημιουργήσει ένα διασυνοριακό σύστημα για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της Έρευνας 

και Τεχνολογίας, 

 Θα ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις ΜΜΕ για την οικοδόμηση μιας κοινής 

στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση στον τομέα της έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας, 

 Θα διασυνδέσει και θα διευκολύνει της  συνεργασία  μεταξύ γεωγραφικά διάσπαρτων και 

συμπληρωματικών φορέων έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας και ΜΜΕ, 

 Θα κεφαλαιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής και συνεργασία με οικονομίες με πολύ 

υψηλή ανάπτυξη. 

Το πρόγραμμα ADRIATinn ξεπερνά τον ορισμό μιας σειράς συστάσεων πολιτικής/στρατηγικής/καλών 

πρακτικών, με την υλοποίηση πιλοτικών ενεργειών που συμβάλλουν στη λειτουργία ενός 

οικοσυστήματος που προάγει την ικανότητα των επιχειρήσεων. Προβλέπονται πολυάριθμοι 

μηχανισμοί προσανατολισμένοι στην υποστήριξη των ΜΜΕ για την επέκταση των δυνατοτήτων τους 

σε θέματα έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας: 

 Καταγραφή όλων των ΜΜΕ με ικανότητες και ανάγκες έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας, με 

έμφαση στις γυναίκες επιχειρηματίες, 

 Εγκαθίδρυση συνεργατικών ομάδων εργασίας, μία σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, οι οποίες θα 

αποτελούν το σημείο αναφοράς για τις ΜΜΕ που αναζητούν ταλαντούχους επιστήμονες που θα 

τους υποστηρίξουν στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους σε θέματα έρευνας-

ανάπτυξης-καινοτομίας, 

 Διοργάνωση 8 σεμιναρίων (1 σε κάθε συμμετέχουσα χώρα) στα οποία θα παρουσιαστούν δέκα 

παραδείγματα καλών πρακτικών ΜΜΕ που προήλθαν από την υιοθέτηση πρακτικών καινοτομίας 

και θα καταλήγουν στην πληροφόρηση των επιχειρήσεων για τις καλές πρακτικές, 

 Συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ και των φορέων έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας με στόχο την 

αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των επιχειρήσεων με την παροχή στοχευμένων μελετών, 

 Πρόγραμμα καθοδήγησης: σε περισσότερες από 40 επιχειρήσεις θα ανατεθεί ένας μέντορας, ο 

οποίος θα τις βοηθήσει να προάγουν την παραγωγικότητά τους, να εισέλθουν σε νέες αγορές, να 

λανσάρουν νέα προϊόντα και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

Επιπλέον οι μηχανισμοί που προσανατολίζονται στην υποστήριξη των αναδυόμενων καινοτόμων 

οικονομικών τομέων είναι: 



 Συλλογή και καταγραφή δεδομένων και πληροφοριών για τους αναδυόμενους καινοτόμους 

οικονομικούς τομείς (βιο-οικονομία και ενέργεια) και τα δια τομεα πεδία (όπως ο τομέας ευεξίας 

σε συνδυασμό με τη βιομηχανία τροφίμων, τουρισμός και υγεία/άθληση), 

 Γραφείο υποστήριξης για spinoffs και startups για την κάλυψη πολύπλοκων ζητημάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή ολοκληρωμένης 

συμβουλευτικής για καινοτόμους επιχειρηματίες, 

 Διοργάνωση 16 σαββατοκύριακων εκδηλώσεων  για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της 

συνεργασίας και της δημιουργικότητας για την επίλυση αναγνωρισμένων κοινωνικών 

προβλημάτων. 

Β.1.2 ΣΤΟΧΟΙ 

Ο γενικός στόχος αυτού του στρατηγικού έργου είναι να ενισχύσει τις ικανότητες έρευνας και 

καινοτομίας και να προωθήσει την καινοτομία στις ΜΜΕ μέσω κοινών δραστηριοτήτων και δικτύων 

με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής της Αδριατικής με την οικοδόμηση ενός 

βιώσιμου, διασυνοριακού οικοσυστήματος για τις ΜΜΕ που σχετίζονται με την βιο-οικονομία και την 

ενέργεια. Το πρόγραμμα ADRIATinn στοχεύει: 

Στόχος 1: Ενίσχυση της συνεργασίας / του διαλόγου μεταξύ των βασικών φορέων και των φορέων 

χάραξης πολιτικής για την ενίσχυση της  ενδογενούς εδαφικής ικανότητας στον τομέα της έρευνας-

ανάπτυξης-καινοτομίας 

Συστάσεις / οδηγίες οι οποίες θα μετατραπούν σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις (Πρωτόκολλα) θα 

εκδοθούν στο τέλος του έργου μεταξύ των εθνικών / περιφερειακών / τοπικών φορέων και φορέων 

χάραξης πολιτικής. Οι βασικές δραστηριότητες που προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου 1 είναι: 

 Καταγραφή όλων των εθνικών/περιφερειακών/τοπικών καλών πρακτικών, πολιτικών και 

στρατηγικών των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και άλλων χωρών, και 

διερεύνηση μεταφοράς και προσαρμογής των πρακτικών τους στις χώρες της επιλέξιμης 

περιοχής, 

 Συναντήσεις υψηλού επιπέδου και συναντήσεις εργασίας, ανάμεσα στους 

επαγγελματίες/εμπλεκόμενους από διαφορετικές χώρες, αλλά του ίδιου τομέα της οικονομίας 

ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος σε θέματα έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας και η ανάπτυξη 

Έξυπνης Εξειδίκευσης και ανοικτών δεδομένων. 

Στόχος 2: Δημιουργία μηχανισμών προσανατολισμένων σε ΜΜΕ για να υποστηρίξουν την ικανότητά 

τους σε θέματα έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας, για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και 

να δημιουργήσουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης ποιότητας και καινοτομίας. 

Κατά τη διάρκεια του ADRIATinn θα δημιουργηθούν διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία και μηχανισμοί 

για την υποστήριξη στην ανάπτυξη της ικανότητας των ΜΜΕ στην έρευνα-ανάπτυξη-καινοτομία(με 

εστίαση στους τομείς της ενέργειας και της βιο-οικονομίας). Ειδικότερα: 

 Χώροι συνεργασίας, 

 Προγράμματα mentoring, 

 Καταγραφή όλων των ΜΜΕ με ικανότητες και ανάγκες έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας, με 

έμφαση στις γυναίκες επιχειρηματίες, 

 Οργάνωση σεμιναρίων στις οποίες θα παρουσιάζονται σενάρια επιτυχίας που προέρχονται από 

την υιοθέτηση της έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας, 

 Συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και φορέων έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας που θα καταλήγουν στην 

παροχή στοχευμένων και υψηλού επιπέδου σπουδών. 



Στόχος 3: Παρακίνηση των αναδυόμενων καινοτόμων τομέων της οικονομίας που συνδυάζουν 

τεχνολογική καινοτομία και κοινωνικά χαρακτηριστικά (όπως δημιουργικών βιομηχανιών, τη 

δημιουργική σκέψη, την εμπορευματοποίηση της γνώσης, κλπ.) 

Κατά τη διάρκεια του ADRIATinn θα δημιουργηθούν διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία και μηχανισμοί 

για την υποστήριξη των αναδυόμενων καινοτομικών τομέων της οικονομίας: 

 Συλλογή και καταγραφή δεδομένων και πληροφοριών και δημιουργία γραφείων υποστήριξης ως 

σημείο αναφοράς για τους αναδυόμενους καινοτόμους οικονομικούς τομείς (βιο-οικονομία και 

ενέργεια) και τα διατομεακά πεδία (όπως ο τομέας ευεξίας σε συνδυασμό με τη βιομηχανία 

τροφίμων, τουρισμός και υγεία/άθληση), 

 Γραφεία υποστήριξης για spinoffs και startups για την κάλυψη πολύπλοκων ζητημάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, 

 Διοργάνωση σαββατοκύριακων εκδηλώσεων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της 

συνεργασίας και της δημιουργικότητας. 

Β.1.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Πακέτο Εργασίας 4: Αύξηση της ενδογενούς δυναμικότητας της περιοχής σε Έρευνα-Ανάπτυξη-

Καινοτομία 

Ο στόχος είναι διπλός: αφενός να προταθούν οι βέλτιστες παρεμβάσεις για την Αδριατική περιοχή έτσι 

ώστε να χτιστεί ένα βιώσιμο, διαπεριφερειακό, επιχειρηματικό οικοσύστημα και αφετέρου να γίνουν 

συστάσεις και να προταθούν πολιτικές που θα υποστηρίξουν ιδανικά την αλληλεπίδραση μεταξύ του 

Τριγώνου Γνώσης (Έρευνα-Καινοτομία-Εκπαίδευση) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (σε 

ολόκληρη την Αδριατική περιοχή). Οι κύριες ενέργειες που προβλέπονται προς την επίτευξη του 

στόχου 1 είναι:  

 Η καταγραφή όλων των εθνικών/περιφερειακών/τοπικών βέλτιστων πρακτικών, πολιτικών και 

στρατηγικών των συμμετεχουσών χωρών και η εξερεύνηση της πιθανής μεταφοράς τους και 

προσαρμογής τους σε άλλες χώρες της περιοχής,  

 Εργαστήρια και συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ εμπλεκομένων από διαφορετικές χώρες 

αλλά του ίδιου κλάδου-τομέα για να εξυπηρετηθεί ο διάλογος σε θέματα Έρευνας-Ανάπτυξης-

Καινοτομίας και ανάπτυξης της Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες πολιτικών Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας που πρόκειται να 

μελετηθούν διεξοδικά:  

1. Δημοσιονομικές πολιτικές που περιλαμβάνουν έκπτωση φόρου, άμεση επιχορήγηση και έμμεση 

υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων. 

2. Πολιτικές ανθρωπίνου δυναμικού με παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση της πρόσληψης 

ερευνητών από τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση και υιοθέτηση προγραμμάτων προσαρμοσμένων 

στις νέες βιομηχανικές ανάγκες, την υποστήριξη της ελκυστικότητας της καριέρας στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την μηχανική, μεταναστευτικές πολιτικές για την προσέλκυση ερευνητών και στελεχών 

επιστήμης και μηχανικής καθώς και για την επιστροφή στις χώρες καταρτισμένων επιστημόνων που 

εργάζονται στο εξωτερικό. 

3. Πολιτικές καινοτομίας κυρίως αναφορικά με την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης στο Τρίγωνο 

Γνώσης. 

Οι πολιτικές και των ανωτέρω τριών κατηγοριών σε διαφορετικές χώρες θα αναλυθούν. Οι 

εθνικές/περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές, πολιτικές και στρατηγικές για όλους τους τομείς και 

κλάδους στόχους και ειδικά για τους κλάδους της βιο-οικονομίας και της ενέργειας των 



συμμετεχουσών χωρών θα καταγραφούν και θα αναλυθούν. Προβλέπονται επίσης, δύο (2) μελέτες, 

μία για τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και μία για την αλληλεπίδραση του γνωσιακού τριγώνου. 

Σε αυτό το πλαίσιο το έργο που ζητείται από τον ανάδοχο είναι: 

 Η καταγραφή και η αξιολόγηση όλων των εθνικών/περιφερειακών/τοπικών βέλτιστων πρακτικών, 

πολιτικών και στρατηγικών για την Ελλάδα και ειδικά για την περιοχή της Κέρκυρας. Στην 

προσφορά πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος και τα στοιχεία καταγραφής 

(πρωτογενής, δευτερογενής, πηγές κλπ.). 

 Η καταγραφή τουλάχιστον επτά (7) εθνικών/περιφερειακών/τοπικών βέλτιστων πρακτικών, 

πολιτικών και στρατηγικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην προσφορά πρέπει να περιγράφεται 

αναλυτικά ο τρόπος και τα στοιχεία καταγραφής (πρωτογενής, δευτερογενής, πηγές, κλπ.). 

 Η καταγραφή τουλάχιστον πέντε (5) εθνικών/περιφερειακών/τοπικών βέλτιστων πρακτικών, 

πολιτικών και στρατηγικών από άλλες περιοχές του κόσμου (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στην 

προσφορά πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος και τα στοιχεία καταγραφής 

(πρωτογενής, δευτερογενής, πηγές κλπ.). 

 Δύο (2) μελέτες συμπερασμάτων και διαμόρφωσης προτάσεων/συστάσεων, μία για τα 

επιχειρηματικά οικοσυστήματα και μία για την αλληλεπίδραση του γνωσιακού τριγώνου, με 

γεωγραφικό χώρο εφαρμογής την Κέρκυρα, την Ελλάδα και την περιοχή της Αδριατικής, ως 

αποτέλεσμα της καταγραφής και αξιολόγησης των προηγούμενων βημάτων. Στην προσφορά 

πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία της μελέτης και να δίνεται ενδεικτικός πίνακας 

περιεχομένων. 

Ο υπεύθυνος εταίρος του πακέτου εργασίας Regional Economic Development Agency for Sumadija and 

Pomoravlje της Σερβίας θα επιβλέψει και θα επισκεφτεί επί τόπου καταγεγραμμένες περιπτώσεις και 

ο ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή συνολικά αλλά και με επί τόπου 

παρουσία σε τουλάχιστον δύο (2) επισκέψεις. Σκοπός των παραπάνω ενεργειών είναι να εξυπηρετηθεί 

αποτελεσματικά η ενέργεια που ακολουθεί ως προς το διάλογο με τους εταίρους και την εκπόνηση 

βελτιωμένων προτάσεων πολιτικής και δράσης.   

Στη συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης, ακολουθεί η διενέργεια 

εργαστηρίων και συναντήσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ εμπλεκομένων από διαφορετικές χώρες 

αλλά του ίδιου κλάδου-τομέα για να εξυπηρετηθεί ο διάλογος σε θέματα Έρευνας-Ανάπτυξης-

Καινοτομίας. Τα έξοδα οργάνωσης των εργαστηρίων/συναντήσεων δεν περιλαμβάνονται στον 

προϋπολογισμό του προκηρυσσόμενου έργου. Ο ανάδοχος σε αυτό το πλαίσιο καλείται να: 

 Λειτουργήσει ως σύμβουλος του Επιμελητηρίου κατά τις διεργασίες των 

εργαστηρίων/συναντήσεων, του διαλόγου και της συνεισφοράς του στην ανάλυση των βέλτιστων 

πρακτικών και της εξαγωγής συστάσεων και προτάσεων για τη βελτίωση των εθνικών και 

περιφερειακών πολιτικών προς ένα πιο ενθαρρυντικό Αδριατικό επιχειρηματικό οικοσύστημα για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας. 

 Συμμετέχει ως σύμβουλος του Επιμελητηρίου κατά τις διεργασίες δύο (2) τουλάχιστον 

εργαστηρίων/συναντήσεων με δικά του έξοδα. 

Παραδοτέα 

 Αναφορά καταγραφής και αξιολόγησης όλων των εθνικών/περιφερειακών/τοπικών βέλτιστων 

πρακτικών, πολιτικών και στρατηγικών για την Ελλάδα και ειδικά για την περιοχή της Κέρκυρας 

(31/12/2014). 

 Αναφορά καταγραφής εθνικών/περιφερειακών/τοπικών βέλτιστων πρακτικών, πολιτικών και 

στρατηγικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες περιοχές του κόσμου(31/12/2014). 

 Δύο (2) μελέτες, μία για τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και μία για την αλληλεπίδραση του 

γνωσιακού τριγώνου (31/03/2015). 



 Αναφορά συμμετοχής στις επισκέψεις, στα εργαστήρια και τις συναντήσεις. Υλικό παρουσιάσεων, 

επικοινωνίας και οργάνωσης της συμμετοχής του επιμελητηρίου (30/6/2015). 

Πακέτο Εργασίας 5: Μηχανισμοί προσανατολισμένοι στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 

βελτιώσουν την ικανότητά τους σε θέματα Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας 

Στο πλαίσιο του έργου ADRIATinn θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν αρκετά μεθοδολογικά 

εργαλεία και μηχανισμοί για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων να βελτιώσουν την 

ικανότητά τους σε θέματα Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας (με εστίαση στην ενέργεια και στη βιο-

οικονομία). Συγκεκριμένα:  

 Εγκαθίδρυση συνεργατικών χώρων εργασίας. Οι χώροι θα προσφέρουν ένα επαγγελματικό 

περιβάλλον από ανοικτό κοινό χώρο εργασίας έως ιδιωτικά γραφεία και εξοπλισμένοι χώροι 

συναντήσεων. Σε αυτό το μηχανισμό περιλαμβάνεται Πρόγραμμα νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων 

και Υπηρεσίες διαμεσολάβησης ταλέντων για τους επιχειρηματίες. 

 Συνεργασία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ομάδων ερευνητών με αποτέλεσμα την 

παραγωγή στοχευμένων μελετών υψηλής τεχνολογίας. 

 Καταγραφή όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ικανότητες Έρευνας-Ανάπτυξης-

Καινοτομίας, καθώς και με αναγνωρισμένες ανάγκες Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας, με 

έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αναγνώριση δυνατοτήτων και αδυναμιών. 

 Καταγραφή δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών χρηματοδότησης, προσφορά έξυπνης 

αναζήτησης εταίρων, είτε για υπηρεσίες/δραστηριότητες επιχείρηση με επιχείρηση είτε για τη 

δημιουργία διεθνών συμπράξεων και ευκαιριών στρατηγικής συνεργασίας, υπηρεσίες 

καθοδήγησης και διδασκαλίας, δημιουργία περιφερειακού δικτύου αριστείας για την ενίσχυση 

της συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής, καθώς και της 

μεταφοράς και επαναχρησιμοποίησης τεχνογνωσίας, τόσο εντός του ίδιου κλάδου όσο και μεταξύ 

κλάδων, και τέλος δικτύωση με ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς εταίρους. 

 Οργάνωση σεμιναρίων στα οποία θα παρουσιαστούν επιτυχημένες περιπτώσεις καινοτομίας 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Εγκαθίδρυση προγραμμάτων καθοδήγησης. 

 Ανάπτυξη πλατφόρμας καταγραφής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από πολλαπλούς κλάδους 

– κλειδιά (με προτεραιότητα στην ενέργεια και στη βιο-οικονομία) στις περιοχές της Αδριατικής, 

καθώς και εγκαθίδρυση ενός αποκλειστικού γραφείου υποστήριξης για αυτούς τους σκοπούς. 

Σε αυτό το πλαίσιο το έργο που ζητείται από τον ανάδοχο είναι: 

 Καταγραφή όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ικανότητες Έρευνας-Ανάπτυξης-

Καινοτομίας, καθώς και με αναγνωρισμένες ανάγκες Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας, με 

έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αναγνώριση δυνατοτήτων και αδυναμιών. 

Καταγραφή δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών χρηματοδότησης. Ο γεωγραφικός χώρος της 

καταγραφής είναι η περιοχή της Κέρκυρας, όμως συμπληρωματικά η καταγραφή θα περιλαμβάνει 

και πέντε (5) επιλεγμένες καλές πρακτικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την υπόλοιπη 

Ελλάδα. Στην προσφορά πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος και τα στοιχεία καταγραφής 

(πρωτογενής, δευτερογενής, πηγές κλπ.). 

 Καταχώρηση των καταγραφών στο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες 

του υπευθύνου εταίρου του πακέτου εργασίας (Regional Chamber of Commerce Kragujevac). 

 Επιστημονική και διαχειριστική υποστήριξη στην οργάνωση του σεμιναρίου της Κέρκυρας και στη 

συμμετοχή του Επιμελητηρίου στα σεμινάρια των λοιπών περιοχών του προγράμματος. Τα έξοδα 

οργάνωσης και διενέργειας του σεμιναρίου δεν βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 Προετοιμασία του υλικού κατάρτισης του σεμιναρίου της Κέρκυρας ως σύνθεση του υλικού από 

την ανωτέρω καταγραφή και του υλικού των λοιπών περιοχών. Συμμετοχή με δύο (2) εισηγητές 



στο σεμινάριο κατάρτισης το οποίο θα είναι διήμερο, από 5 ώρες έκαστη ημέρα. Τα έξοδα αυτά, 

προετοιμασίας και συμμετοχής, ως ανωτέρω, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Παραδοτέα 

 Αναφορά καταγραφής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ικανότητες καθώς και με 

αναγνωρισμένες ανάγκες Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας για την περιοχή της Κέρκυρας. 

Περιλαμβάνει αναφορά καταγραφής δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών χρηματοδότησης 

και καταχώρησης των καταγραφών στο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (31/12/2014). 

 Αναφορά ενεργειών επιστημονικής και διαχειριστικής υποστήριξης στην οργάνωση του 

σεμιναρίου της Κέρκυρας και στη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στα σεμινάρια των λοιπών 

περιοχών του προγράμματος. Υλικό κατάρτισης του σεμιναρίου και αναφορά συμμετοχής στο 

σεμινάριο (31/12/2015). 

Πακέτο εργασίας 6: Τόνωση των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικών κλάδων 

Στο πλαίσιο του έργου ADRIATinn θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν αρκετά μεθοδολογικά 

εργαλεία και μηχανισμοί για την υποστήριξη των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικών κλάδων. 

Συγκεκριμένα: 

 Συλλογή και καταγραφή αξιόπιστων δεδομένων και πληροφοριών και δημιουργία αποκλειστικού 

γραφείου υποστήριξης ως σημείο αναφοράς των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικών κλάδων 

και τομέων (βιο-οικονομία και ενέργεια) και νέων διακλαδικών τομέων (τομέας ευεξίας 

συνδυάζοντας τη βιομηχανία τροφίμων με τον τουρισμό και την υγεία/αθλητισμό). Τα δεδομένα 

και οι πληροφορίες για τους κλάδους και τομείς είναι θέματα – κλειδιά για την ανάπτυξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διείσδυσή τους στις νέες αγορές. Η έλλειψη πόρων (χρόνος, 

προσωπικό, προϋπολογισμός) έχει ως αποτέλεσμα την ελλειμματική αξιοποίηση της κρυμμένης 

επιχειρηματικής προοπτικής των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικών κλάδων και 

διακλαδικών τομέων. Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να συλλέξει, και να κάνει διαθέσιμα 

μέσα από την πλατφόρμα, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμα για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τις διάφορες οπτικές των αναδυόμενων καινοτόμων 

οικονομικών κλάδων και των διακλαδικών τομέων. Οι περιπτώσεις που θα αξιοποιηθούν θα 

πρέπει να είναι από όλο τον κόσμο και θα μελετηθούν και αναλυθούν λεπτομερώς.  

 Εγκαθίδρυση γραφείων υποστήριξης νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων (spin-off / start-up), που θα 

καλύπτουν και τα πολύπλοκα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το πλαίσιο δημιουργίας και 

λειτουργίας με τις ακριβείς υπηρεσίες των γραφείων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 

νεοσυσταθεισών, των υπό σύσταση αλλά και των υφιστάμενων επιχειρήσεων, αποτελούν επίσης 

αντικείμενο του πακέτου εργασίας. 

 Οργάνωση σαββατοκύριακων νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Τα κύρια οφέλη των 

εκδηλώσεων περιλαμβάνουν: εκπαίδευση μέσα από δράσεις δημιουργικότητας, εύρεση 

συνιδρυτών, μάθηση νέων δεξιοτήτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο το έργο που ζητείται από τον ανάδοχο είναι: 

 Συλλογή και καταγραφή αξιόπιστων δεδομένων και πληροφοριών των αναδυόμενων καινοτόμων 

οικονομικών κλάδων και νέων διακλαδικών τομέων. Στην προσφορά πρέπει να περιγράφεται 

αναλυτικά ο τρόπος και τα στοιχεία καταγραφής (πρωτογενής, δευτερογενής, πηγές κλπ.). 

 Το πλαίσιο δημιουργίας και λειτουργίας με τις ακριβείς υπηρεσίες των γραφείων που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες των νεοσυσταθεισών, των υπό σύσταση αλλά και των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων. Στην προσφορά πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία σχεδιασμού 

του πλαισίου και να δίνεται ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων.   

Παραδοτέα 



 Αναφορά συλλογής και καταγραφής και καταχώρησης αξιόπιστων δεδομένων και πληροφοριών 

των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικών κλάδων και νέων διακλαδικών τομέων (31/12/2014). 

 Αναφορά σχεδίου δημιουργίας και λειτουργίας με τις ακριβείς υπηρεσίες, δομές, οργάνωση και 

διαδικασίες των γραφείων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των νεοσυσταθεισών, των υπό σύσταση 

αλλά και των υφιστάμενων επιχειρήσεων (30/9/2014).  

Β.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το όλο έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι(20) μηνών από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως την 31/3/2016. 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται ως ακολούθως. Συνοπτικά οι φάσεις της 

υλοποίησης του έργου είναι οι εξής: 

Πακέτο εργασίας 4: έως 30/6/2015 

Πακέτο εργασίας 5: έως 31/12/2015 

Πακέτο εργασίας 6: έως 31/12/2014 

Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν στην αγγλική γλώσσα με σύνοψη στην ελληνική γλώσσα, σε 

έντυπη και ψηφιακή μορφή (εφαρμογές Microsoft Office και Adobe Acrobat). 

 


