ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Εισαγωγή
Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, συμπίπτει με την χρονική περίοδο
κατά τη διάρκεια της οποίας επιδιώκεται να τεθούν οι βάσεις και να διαμορφωθεί ένα νέο πρότυπο
ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια στη χώρα. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
«ΕΣΠΑ 2014-2020» μπορεί να δράσει ως καταλύτης για την επανεκκίνηση της Ελληνικής
οικονομίας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) είναι το μέσο της ενίσχυσης της ποιοτικής επιχειρηματικότητας.
Το ΕΠΑνΕΚ, αξιοποιώντας €3,65 δις Κοινοτικής Συνδρομής (€4,67 δις Δημόσιας Δαπάνης) από
τον προϋπολογισμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου
αναπτυξιακού υποδείγματος, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς
και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με
στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση
των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των περιφερειών της ως αναγκαίες
προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και την ευημερία των πολιτών .
Ο σχεδιασμός του ΕΠΑνΕΚ συνδυάζει τις εθνικές με τις κοινοτικές προτεραιότητες μέσω μίας
ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και
την καινοτομία, που εξειδικεύεται σε 3 βασικούς άξονες προτεραιότητας, 21 ειδικούς στόχους
και 70 ενδεικτικές δράσεις που θα μπορούν να διασφαλίσουν στην επιτυχημένη υλοποίησή του.
Ωστόσο, με βάση τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας για
τις 13 ελληνικές περιφέρειες καθώς και τη διαφοροποίηση αυτών στις περιφέρειες του Νοτίου
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας (το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής για το Ν.Αιγαίο και τη Στερεά
Ελλάδα είναι 50%, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που ανέρχεται σε 80%), το ΕΠΑνΕΚ έχει
δημιουργήσει 3 επιπλέον συμπληρωματικούς άξονες προτεραιότητας (1Σ, 2Σ και 3Σ) , οι
οποίοι καλύπτουν το σύνολο των ειδικών στόχων και των δράσεων για τις 2 περιφέρειες με
διαφορετικό ποσοστό κοινοτικής συνδρομής.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναδεικνύει τις προτεραιότητες για ανάκαμψη της οικονομίας και
ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της χώρας. Συνδέεται και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα
υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020,
και υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία
(ΕΣΕΤΑΚ) (εθνική στρατηγική RIS3) και την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης.
Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ
συνδράμει το ΕΠΑνΕK με €2.970,9 εκ. ενώ το ΕΚΤ με €675,5 εκ., καλύπτοντας και τις 13
Περιφέρειες.

Η στρατηγική του προγράμματος
Οι αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας εστιάζονται στην απαίτηση για ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης το οποίο θα στηριχθεί στην έξυπνη εξειδίκευση, στις υγιείς επενδύσεις και στην
εξωστρέφεια. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, χαμηλή
ανταγωνιστικότητα και μέτριες επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η νέα
επιχειρηματικότητα θα αφορά κυρίως σε δραστηριότητες έντασης γνώσης και θα συνδυάζεται
απαραίτητα, άμεσα ή έμμεσα, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Η έξυπνη εξειδίκευση θα πρέπει να διαπνέει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να αποσκοπεί
στον εντοπισμό και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών εκείνων της χώρας και των περιφερειών
που δημιουργούν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η στρατηγική της έξυπνης
εξειδίκευσης επιδρά σε όλες τις πτυχές του μοντέλου ανάπτυξης μέσω της εξεύρεσης των
εξειδικευμένων αγορών που διαθέτει η χώρα, στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε

παραδοσιακούς κλάδους και στην αξιοποίηση της «έξυπνης» δυναμικής τους. Θα συμβάλει στην
εξωστρέφεια και τη βελτίωση των διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ τομέων και
παραγόντων της καινοτομίας στη χώρα αλλά και με άλλες χώρες.
Η ανάσχεση της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού και η αντιστροφή της αποβιομηχάνισης
προϋποθέτει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης μέσα από συνολική
αναβάθμισή της προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων με
υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένες για να προσαρμοστούν και να επωφεληθούν από τις αναπόφευκτες
αναδιαρθρώσεις των «αλυσίδων αξίας» τα επόμενα χρόνια σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στόχος είναι να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική ευημερία και τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης.
Αναγκαία συνθήκη επίτευξης του νέου αναπτυξιακού μοντέλου αποτελεί η εφαρμογή μίας
ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία βασίζεται στην διαμόρφωση του κατάλληλου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος («οικοσυστήματος») που θα βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν
και να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να συμμετέχουν σε τμήματα παγκόσμιων
αλυσίδων.
Οι στρατηγικοί τομείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν ως ειδικής δυναμικής , είναι:
-Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων
-Ενέργεια
-Εφοδιαστική Αλυσίδα
-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
-Περιβάλλον
-Τουρισμός
-Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
-Υγεία
-Υλικά – Κατασκευές
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των τομέων που παρουσιάστηκαν αλλά και η ανάδειξη νέων
τομέων, τεχνολογιών και δραστηριοτήτων θα είναι μια συνεχής διαδικασία μελέτης,
διαβουλεύσεων, κοινωνικού διαλόγου, παρακολούθησης και ελέγχου σε όλη τη προγραμματική
περίοδο.

Το περιεχόμενο του προγράμματος
Αναλυτικά οι Άξονες Προτεραιότητας και οι Ειδικοί Στόχοι διαμορφώθηκαν ως εξής:
1. ΑΠ1 (&1Σ) «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες»
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠΑνΕΚ επικεντρώνεται σε τομείς παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους (9 στρατηγικοί τομείς της χώρας) που
εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τους μοχλούς ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Για την
ενίσχυση της δραστηριότητας των τομέων αυτών θα γίνει στοχευμένη επιλογή επενδύσεων και
δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.
Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί βασική παράμετρο του προγράμματος καθώς αποσκοπεί στον
εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύοντας τα
υφιστάμενα πλεονεκτήματα της.

Ο πίνακας παρουσιάζει τους ειδικούς στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα 1 και 1Σ, την
επενδυτική προτεραιότητα που συνδέεται με αυτόν καθώς και τον προϋπολογισμό τους.

Ειδικοί Στόχοι

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Προϋπολογισμός
(Κοινοτική
Συνδρομή)

Αύξηση επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών και συνεργασιών για
την ανάπτυξη καινοτόμου
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με
την εθνική στρατηγική έρευνας και
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση
(στρατηγική RIS3)

1β

663.731.215 €

Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών
υπηρεσιών, εφαρμογών και
ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις
επιχειρήσεις

2β

216.791.942 €

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
μέσω νέων καινοτόμων ιδεών κατά
προτεραιότητα στους στρατηγικούς
τομείς της χώρας

3α

244.999.996 €

Αναβάθμιση του επιπέδου
επιχειρηματικής οργάνωσης και
λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά
προτεραιότητα στους εννέα (9)
στρατηγικούς τομείς της χώρας

3γ

367.499.998 €

Αύξηση εξαγωγών ελληνικών
επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα
στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς
της χώρας

3δ

271.422.743 €

1.6.

Αύξηση διείσδυσης των νέων
μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας

4α

65.399.998 €

1.7.

Μείωση της παραγωγής αποβλήτων
και της περιβαλλοντικής ρύπανσης
από τη λειτουργία των επιχειρήσεων

6στ

22.000.002 €

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Σύνολο

1.851.845.894 €

2. ΑΠ2 (&2Σ) «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
Ο Άξονας αυτός στοχεύει στην προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, κατά κύριο λόγο, μέσω εφαρμογής σχεδίων
διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων ή συλλογικών επιχειρησιακών/κλαδικών σχεδίων.
Οι ανάγκες προσαρμογής αφού μελετηθούν θα καταδείξουν τα πραγματικά κενά σε όρους
κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων, θα υποδείξουν
αναδυόμενες δεξιότητες και ικανότητες και θα οδηγήσουν στον σχεδιασμό και υλοποίηση
στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, για την επίτευξη του
συνολικού στόχου του άξονα, θα απαιτηθεί η προσαρμογή της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας
διοίκησης και των ενδιαφερόμενων φορέων προς την κατεύθυνση βελτίωσης του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
Ο πίνακας παρουσιάζει τους ειδικούς στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα 2 και 2Σ, την
επενδυτική προτεραιότητα που συνδέεται με αυτόν καθώς και τον προϋπολογισμό τους.

Ειδικοί Στόχοι
2.1.

Αύξηση της υγιούς νεοφυούς
επιχειρηματικότητας και
αυτοαπασχόλησης

2.2.

Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων
που διαθέτουν τα ζητούμενα
χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού
υποδείγματος της χώρας

2.3.

Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων
στα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης

2.4.

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της
δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την
επιχειρηματικότητα

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Προϋπολογισμός
(Κοινοτική
Συνδρομή)

8iii

79.999.999 €

8v

446.123.817€

10iv

52.612.380 €

11i

84.337.820 €

Σύνολο

663.074.016 €

3. Ο ΑΠ3 (&3Σ) «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
Ο Άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας σε τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι
θα υποβοηθήσουν στην στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται
στόχοι για την ενίσχυση των δομών και υποδομών, οι οποίες συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Ο πίνακας παρουσιάζει τους ειδικούς στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα 3 και 3Σ, την
επενδυτική προτεραιότητα που συνδέεται με αυτόν καθώς και τον προϋπολογισμό τους.

Ειδικοί Στόχοι

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Προϋπολογισμός
(Κοινοτική
Συνδρομή)

Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και
καινοτομίας για τη βελτίωση της καινοτομικής
ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας

1α

3.2.

Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και
δικτύων υψηλών ταχυτήτων

2α

3.3.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της
λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κτιριακού
αποθέματος επαγγελματικής χρήσης

4β

50.049.234 €

3.4.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού
και δημόσιου κτιριακού αποθέματος

4γ

178.999.999 €

3.5.

Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής
δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό
κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της
Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού

6γ

57.787.428 €

3.6.

Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης
βιομηχανικών αποβλήτων και απορριμμάτων και
αύξηση της επαναξιοποίησης τους

6ζ

22.499.998 €

3.7.

Μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο

7ε

244.500.000 €

3.1.

159.499.996 €
303.699.998 €

3.8.

Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για
την αποτελεσματικότερη διαχείριση της διανομής
ενέργειας

Σύνολο

7ε

47.310.454 €

1.064.347.107 €

Οι Άξονες Τεχνικής Συνδρομής ΑΠ4 (&4Σ) «Τεχνική συνδρομή ΕΤΠΑ» και ο ΑΠ5 (&5Σ) «Τεχνική
συνδρομή ΕΚΤ», είναι βοηθητικοί άξονες με σκοπό να ενισχύσουν το σύστημα διαχείρισης και
διοίκησης που αφορά τους άξονες προτεραιότητας των αντίστοιχων ταμείων και την προετοιμασία
υλοποίησης των δράσεων τους.
Ο προϋπολογισμός του Άξονα 4(&4Σ) ανέρχεται σε όρους κοινοτικής συνδρομής σε 54.678.618 €
και του Άξονα 5 (&5Σ) σε 12.432.637 €.
Οι δράσεις που περιλαμβάνει η τεχνική βοήθεια έχουν εθνικό χαρακτήρα καθώς δομές και
διαδικασίες για τη διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και την προβολή των παρεμβάσεων
του επιχειρησιακού σχεδίου αφορούν όλες τις περιφέρειες. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση
της ευθυγράμμισης του τρόπου διαχείρισης της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος και
της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των σχετικών εργασιών των εμπλεκομένων φορέων/
δικαιούχων σε κάθε περιφέρεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ.ΠΡ.

1(α)

1(β)

2(α)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας και των ικανοτήτων
ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της
προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Ενίσχυση σημαντικών ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας με διεθνή
αναγνώριση της αριστείας τους καθώς και της συμμετοχής σε δίκτυα
ευρωπαϊκών υποδομών (ESFRI) βάσει του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών
Υποδομών
‐ Δημόσιες Αρχές
2. Διαμόρφωση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ερευνητικών Υποδομών και ‐ Ερευνητικές υποδομές εθνικής εμβέλειας βάσει Εθνικού Οδικού Χάρτη
συστήματος παρακολούθησης της χρήσης και αξιοποίησής τους από τον ιδιωτικό ‐ Εργαστήρια ερευνητικών και ακαδημαικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες
τομέα & την Πολιτεία
ΕΤΑΚ
3. Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Centers of Competence) με παράλληλη
‐ Ερευνητικές Ομάδες για συμμετοχή σε ερευνητικές υποδομές άλλων κρατών
ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών καινοτομίας, που δημιουργούνται για σε υποδομές της ΕΕ και άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών
την παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με όρους αγοράς και
‐ Κέντρα Ικανότητας (Centers of Competence)
σύμφωνα με τις ανάγκες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
‐ Δίκτυο Ανάπτυξης Καινοτομίας
4. Συγκρότηση Δικτύου Ανάπτυξης Καινοτομίας που θα οργανώσει και θα
ενισχύσει τη συνεργασία των ελληνικών επιχειρήσεων με τους έλληνες
ερευνητές και την πρόσβαση τους στις ερευνητικές υποδομές της χώρας

‐ Λειτουργούσες επιχειρήσεις για να αναλαμβάνουν έργα έρευνας,
1. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
τεχνολογικής ανάπτυξης επίδειξης μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλες
της επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις ή και με ερευνητικά εργαστήρια
2. Ενίσχυση των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την εκμετάλλευση της ‐ Νέοι (επαγγελματικά) επιχειρηματίες για να ιδρύουν και να αναπτύσσουν
γνώσης που προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την
επιχειρήσεις έντασης γνώσης με διεθνή ορίζοντα παραγωγικής και εμπορικής
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων/ ερευνητών.
δραστηριότητας και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξη και του
3. Ενίσχυση της δημιουργίας και ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων
‐Συστάδες επιχειρηματικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (clusters) που
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών
δημιουργούν νέες νησίδες εξειδίκευσης έντασης γνώσης για την ελληνική
την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην
4. Ανάπτυξη του βιομηχανικού σχεδίου (industrial design) στην Ελλάδα και της οικονομία, με παγκόσμια επιφάνεια
κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής
παροχής σχετικών υπηρεσιών
‐ Εταιρίες ειδικού σκοπού και με συγκεκριμένο αντικείμενο για τη διαχείριση
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα
5. Δράσεις για την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
και την εκμετάλλευση βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. patent pooling) και την
συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
ανάπτυξη και την εκμετάλλευση του βιομηχανικού σχεδίου (industrial design)
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, Ενίσχυση Συμπράξεων επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο ‐ Ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς
πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων πλαίσιο κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας
‐ Ερευνητές
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες 6. Ενίσχυση των βραχυπρόθεσμων συνεργασιών επιχειρήσεων με εργαστήρια
‐ Συνεργασίες επιχειρήσεων με ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα στους
γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυμάτων
στρατηγικούς τομείς
7. Υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και
‐ Μηχανισμός Παρακολούθησης (monitoring mechanism) υλοποίησης
γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα κυριότερα γραφεία στον κόσμο
στρατηγικής RIS 3
8. Ανάπτυξη, αναβάθμιση ερευνητικού δυναμικού και διάδοση των νέων τεχνολο ‐ tαμεία επιχειρηματικών Κεφαλαίων, επιχειρηματικοί άγγελοι κλπ
9. Ανάπτυξη δομών σύνδεσης επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά/ερευνητικά κέντρα

‐ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
‐ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Επέκταση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δικτύων
1. Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος & ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας Τουρισμού για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
υψηλών ταχυτήτων και στήριξη της υιοθέτησης των αναδυόμενων τεχνολογιών γενιάς (NGA)
‐ Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
‐
και δικτύων στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας
2. Ενίσχυση των υποδομών τεχνολογιών νέφους
επιχειρήσεις και πολίτες ως ωφελούμενοι

2(β)

1. Ανάπτυξη & προσαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού & ψηφιακού
περιεχομένου
2. Εστίαση σε γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές ΤΠΕ, υποστηριζόμενες από
τεχνολογική ανάπτυξη
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και 3. Ανάπτυξη ψηφιακής επιχειρηματικότητας που αξιοποιούν ανοιχτά δεδομένα
και big data (πχ. Δημοσίου)
ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ
4.Βελτίωση της εξωστρέφειας και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω
αναβάθμισης των πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης
5. Ανάπτυξη υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών καταγραφής και διαχείρισης
ακίνητης περιουσίας – Κτηματολόγιο

3(α)

1. Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης
‐ Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς της
τους και εφαρμογή τους μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών (στους 9
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
οικονομίας
στρατηγικούς τομείς)
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
‐ Θερμοκοιτίδες για ανάπτυξη καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας
2. Υποδομές εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης
μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
‐ Φορείς Διαχείρισης Μέσων χρηματοοικονομικής Τεχνικής, Ταμεία
και θερμοκοιτίδες
Επιχειρηματικού Κινδύνου ‐ Επιχειρηματικοί Άγγελοι κλπ
3. Η χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων

‐ Επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες ΤΠΕ (Πάροχοι ΤΠΕ) & επιχειρήσεις
που αποτελούν ζήτηση για ΤΠΕ προιόντα & υπηρεσίες
‐ Δημόσιες
αρχές

Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

203.942.579

848.671.213

388.322.023

277.198.176

313.266.032

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ.ΠΡ.

3(γ)

3(δ)

4(α)

4(β)

4(γ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε αγορές
(περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς) και να συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας

Προαγωγή παραγωγής και διανομής ενέργειας που προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Προαγωγή ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στις επιχειρήσεις

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της
εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ
2. Πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων
3. Υποστήριξη δράσεων απόκτησης τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και
υπηρεσίες
4. Στήριξη ρευστότητας (για επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών)
5. Αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
6. Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών προτυποποίησης και πιστοποίησης
προϊόντων και υπηρεσιών
1. Υποστήριξη επιχειρήσεων για αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του
εξωτερικού: (π.χ οργάνωση και λειτουργία μηχανισμών πληροφόρησης /
ενημέρωσης, εξειδικευμένες μελέτες αγοράς , εξειδικευμένες μελέτες
βιωσιμότητας για την πρόσβασης σε αγορές και διάθεση προϊόντων, κτλ)
2. Βελτίωση ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών: (π.χ. παροχή
επιτόπιων εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της
εξαγωγικής ωριμότητας, κτλ)
3. Αναβάθμιση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό: (π.χ.
Σχεδιασμός πρωτότυπων ελληνικών προϊόντων, ανάπτυξη «έξυπνης
εξειδίκευσης», τυποποίηση, πιστοποίηση και σήμανση των ελληνικών
προϊόντων με υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, προώθηση των
ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές μέσω ενεργειών σχεδιασμού, κτλ.)
4. Συνεργασίες, συμπράξεις ή/και ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων που είναι
ομοειδείς, συμπληρωματικές ή ανήκουν στην ίδια αλυσίδα αξίας
1. Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής
θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μέσω της
εκμετάλλευσης οργανικών υπολειμμάτων
2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
μέσω εφαρμογών γεωθερμίας
3. Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό συνθήκες
βέλτιστης συνεργασίας με το Δίκτυο όσον αφορά τη συνεπικουρία της
αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου
1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων επαγγελματικής χρήσης (π.χ.διείσδυση
ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για τη ψύξη ‐ θέρμανση χώρων και
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), καθώς και τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας, προώθηση της δημιουργίας «Πράσινων Ξενοδοχείων» με αντίστοιχη
πιστοποίηση, κτλ)
2. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών
επιχειρήσεων και των πλωτών μέσων (π.χ. Ενεργειακός Έλεγχος, Διαμόρφωση
λύσεων και διεξαγωγή τεχνικοοικονομικής μελέτης των προτεινόμενων δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας, κτλ)

1. Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (π.χ διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών
συστημάτων για τη ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης (ΖΝΧ), καθώς και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, προώθηση
αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης, κτλ.)
2. Ενεργειακή αναβάθμιση στα δημόσια κτίρια (έμφαση σε ιδιαίτερα
ενεργοβόρα κτίρια, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και μονάδων
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ή/και ψύξης) με Υψηλή Απόδοση
(ΣΗΘΥΑ) , ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ, εγκατάσταση/χρήση συστημάτων
BEMS και η εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, κτλ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

‐ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς
τομείς της οικονομίας
‐ Δημόσιες αρχές και φορείς του εθνικού συστηματος ποιότητας, φορείς
διαχείρισης επιχειρηματικών υποδομών πχ βιομηχανικών & επιχειρηματικών
περιοχών

469.899.055

‐ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς
τομείς της οικονομίας για ενέργειες προώθησης της εξωστρέφειας
‐ Δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα προώθησης σε νέες
αγορές του εξωτερικού

347.051.133

‐Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
και θερμότητας

83.622.851

‐ επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλές ή και ιδιαίτερες ενεργειακές
καταναλώσεις για προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
(πχ
τουριστικά καταλύματα κλπ)
‐ μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, για υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης
ενεργειακής απόδοσης κατά τη λειτουργία τους.

‐ Φορείς Διαχείρισης Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής , Δημόσιες Αρχές,
Πολίτες που αναβαθμίζουν τις κατοικίες τους (ως ωφελούμενοι)
‐ Δημόσια κτίρια που καταλαμβάνονται από την κεντρική δημόσια διοίκηση
υπό την κυριότητα του δημοσίου, όπου στεγάζονται δημόσιοι οργανισμοί και
φορείς, ή χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση

63.994.797

228.876.004

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ.ΠΡ.

6(γ)

6(στ)

6(ζ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

1. Προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος σε σχέση με το φυσικό
κεφάλαιο και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας: Έρευνες αγοράς –
στατιστικά στοιχεία – ανάλυση τάσεων ‐μελέτες, Προωθητικές ενέργειες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό με όλα τα πρόσφορα προς τούτο μέσα, Συμμετοχή
κεντρικών και περιφερειακών φορέων σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού,
Συμμετοχή ή χορηγία επιλεγμένων εκδηλώσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό
2. Ανάπτυξη περιβαλλοντικών / πολιτιστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με
την κοινωνία και την αγορά: Προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων με
‐Δημόσιες αρχές, συνεργασίες δημοσίου & ιδιωτικού τομέα
τοπικούς φορείς για τις προστατευόμενες περιοχές, Ενίσχυση σχημάτων
αναδοχής από επιχειρήσεις και μεταποιητικές μονάδες γειτονικών περιοχών και
οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας.
3. Εφαρμογή καινοτομικών μεθοδολογιών για αειφορική ανάπτυξη σε
περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο και πολιτιστική κληρονομιά: υποστήριξη
φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για σχεδιασμό και ανάπτυξη
καινοτόμων εφαρμογών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς

73.889.137

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του
περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των
αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

‐ Λειτουργούσες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων
και ελαχιστοποίησης της παραγωγής τους, την εφαρμογή μεθόδων και
1. Διαχείριση αποβλήτων‐ανακύκλωση‐ελαχιστοποίηση παραγωγής: προώθηση προϊόντων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καθώς και τη μέτρηση και τη
πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης τους, χωριστής
παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
συλλογής ρευμάτων, προς επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας
‐ Νέες επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύουν και να αναπτύσσουν πράσινες
επιχειρηματικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα αναφορικά με τη διαχείριση των
2. Εφαρμογή μεθόδων και προϊόντων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
3. Μέτρηση & Παρακολούθηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος για την
αποβλήτων
ενίσχυση της αειφορίας
‐ Συνεργασίες επιχειρήσεων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και
την διαχείριση των αποβλήτων τους, την ανάπτυξη και την υιοθέτηση
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών καθώς και για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού
τους αποτυπώματος

28.769.326

1. Υποδομές για τη διαχείριση και ανάκτηση χρήσιμων υλικών από βιομηχανικά
απόβλητα: δημιουργία υποδομών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και
ανάπτυξη συνεργασιών των επιχειρήσεων με αυτούς για τη διαχείριση των
βιομηχανικών αποβλήτων
2. Δημιουργία Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Πράσινων Σημείων
Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική χρήση
3. Μετατροπή περιοχών συγκέντρωσης βιομηχανικών – εμπορικών και
των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας
Δημόσιοι φορείς (ΔΕΥΑ, κτλ), ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις ή/και συνεργασιες
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα
και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό
αυτών
4. Δράσεις προς τις επιχειρήσεις με σκοπό τη μείωση της επίπτωσης των
τομέα
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και της αύξησης της αποδοτικότητας των
πόρων: Ενίσχυση της τεχνογνωσίας για τον επανασχεδιασμό των προϊόντων
(λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής), Προώθηση και ενημέρωση για την
διαχείριση των αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία.

28.130.014

7(ε)

1. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας:διασύνδεση των νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω
2. Επέκταση και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφοράς και διανομής
Οι αρμόδιοι διαχειριστές των δικτύων (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ) οι οποίοι
της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς
φυσικού αερίου: Κατασκευή / αναβάθμιση συμπιεστών, Κατασκευή νέων
έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα ανάπτυξης των δικτύων, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, κοκ.
ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας
μετρητικών / ρυθμιστικών σταθμών, Επέκταση συστήματος διανομής φυσικού
από ανανεώσιμες πηγές
αερίου, κοκ
3. Πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης
4. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

373.119.613

8(iii)

1. Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας: στήριξη των υποψήφιων
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
2. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους τομείς στρατηγικής στόχευσης του ΕΠ:
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης και καθοδήγησης (mentoring)
κυρίως σε εξειδικευμένους και καταρτισμένους δυνητικούς επιχειρηματίες (πχ.
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών) για
την έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

102.538.184

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Νεοδημιουργούμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, νέοι επαγγελματίες:
προτεραιότητα στη στήριξη των κοινωνικών ομάδων που εμφανίζουν υψηλά
ποσοστά ανεργίας, καθώς και επιστήμονες και καταρτισμένο ανθρώπινο
δυναμικό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ.ΠΡ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

8(v)

1. Υποστήριξη μεμονωμένων επιχειρήσεων ή /και ομάδων επιχειρήσεων για την
κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων προσαρμογής και αναδιάρθρωσης, με πρώτη
προτεραιότητα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
‐ Επιχειρήσεις
προτεραιότητας της χώρας
αλλαγές
‐ Κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικές / κλαδικές ενώσεις, σύνδεσμοι
2. Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων
εργαζομένων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων
3. Υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων

10(iv)

Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με
την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και
της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των
αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την
καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία,
συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας·

11(i)

1. Έλεγχος Αγοράς – Πιστοποίηση / προτυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
2. Δημιουργία θεσμικού και διοικητικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις
Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας 3. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων
Δημόσια διοίκηση και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, αρμόδιοι για
4. Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς και της στήριξης των
διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
δράσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της άσκησης της
επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα
επιχειρηματικής δραστηριότητας
5. Υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών για το σχεδιασμό πολιτικών και
την ορθή διακυβέρνηση.
στρατηγικών αποφάσεων σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας με τη
χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων

ΤΒ

1. Ευέλικτα προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν εκπαίδευση και εργασία
(sandwich course) σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα
2. Κατάρτιση σχεδίων δράσης επιχειρήσεων για την βελτίωση της δυνατότητάς
τους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και την υποδοχή
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς της
σπουδαστών. Τα σχέδια αυτά αφορούν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων, σε
οικονομίας
οργανωτικό, λειτουργικό και διαχειριστικό επίπεδο στις ανάγκες των
προγραμμάτων εκπαίδευσης στον εργασιακό τους χώρο
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας μέσω επιχειρηματικών
συνδέσμων, επιμελητηρίων και άλλων οργανωμένων ομάδων επιχειρήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

571.809.085

67.434.725

108.098.085

86.512.559
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

4.665.144.590

