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Γιατί να 
επενδύσουμε 
σε έναν τέτοιο 
μηχανισμό

• Απαίτησε η ΕΕ να δημιουργηθεί 
σύστημα με υποδομές και 
τεχνογνωσία στις περιφέρειες ώστε η 
στρατηγική να μην είναι ένα απλό 
παραδοτέο

• Η ΠΚΜ έχει κάποιες προκλήσεις και 
ευκαιρίες που είναι καλό να συν-
σχεδιαστούν και συν-υλοποιηθούν  --
προβολή κουλτούρας συνεργασιών
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Οι Προκλήσεις του 
One Stop Liaison Office

3

Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση μιας νέας 

στρατηγικής μεθοδολογίας -
RIS3 

Περιορισμένα στατιστικά 
δεδομένα 

Σημαντικές προοπτικές 
συνεργασιών μεταξύ των 

φορέων του 
οικοσυστήματος 

Περιορισμένα κεφάλαια 
καινοτομίας απαιτούν 

συνεχή συντονισμό

Αυξημένη τάση 
στρατηγικών συνεργασιών  

συνεργασίες μεταξύ 
δημοσίων και ιδιωτικών 

φορέων  

Χαμηλό τεχνολογικό 
επίπεδο προϊόντων κι 
υπηρεσιών = δυσκολία 
εισόδου σε νέες αγορές 
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Βασικές λειτουργίες

1. Σχεδιασμός, 
Παρακολούθηση, 
Αξιολόγηση της 

Στρατηγικής RIS3 – Smart 
Specialization Strategy

2. Υποστήριξη 
υλοποίησης της 

Στρατηγικής Καινοτομίας
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1. Λειτουργία: Σχεδιασμός / 
Παρακολούθηση / 

Αξιολόγηση της RIS3
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RIS3 – Research Innovation and 
Smart Specialization Strategy

➢ Ξεκίνησε το 2013/2014

➢ Περιορισμένα κεφάλαια = επιλογή συγκεκριμένων τομέων, υποτομέων ή δράσεων.

➢ place based approach = που είμαι δυνατός

➢ «bottom up» & «Entrepreneurial Discovery process» = Μαζί με το οικοσύστημα 
διερευνούμε τους τομείς με δυνατότητες και πιθανότητα γρήγορης ανάπτυξης

➢ Εξωστρέφεια !!!! 

➢Χρήση υπάρχουσας Γνώσης!!!!
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Έξυπνη Εξειδίκευση με λίγα λόγια

Στρατηγική μάζα
Εξωστρέφεια ή  τουλάχιστον 
αντικατάσταση εισαγωγών –

υπεραξία  - ανταγωνιστικότητα

Σημερινές ή 
μελλοντικές 
ανάγκες των 

επιχειρήσεων  και 
της κοινωνίας 

Λύσεις & Ιδέες 
από την 

Καινοτομία      
(όχι 

απαραίτητα 
από την Έρευνα 

)

Βελτίωση 
διαδικασιών ή/ και  
μείωση κόστους ή / 

και Νέες υπηρεσίες + 
προϊόντα 

Νέο Οικονομικό 
μοντέλο –

Μετασχηματισμός
Θέσεις εργασίας
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Εργαλεία -
Μεθοδολογία
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Entrepreneuria
l Discovery 
Process

•Διαδραστικά 
εργαστήρια 
(έμφαση στις 
ΜΜΕ)

Συλλογή α’ + β’ 
γενών 

στατιστικών 
στοιχείων

Συμμετοχή σε 
δίκτυα 

In-depth 
interviews

Εκθέσεις 
Παρακολούθησ

ης 

Εκθέσεις 
Αξιολόγησης

Συνεχής 
συνεργασία με 
το Υπουργείο



▪ “Τομείς πρωταθλητές”

▪ Θεματικές περιοχές που συνδράμουν στην ενδυνάμωση της καινοτομίας των 
παραπάνω.

Textile and 
clothing

Αγροδιατροφή Υλικά
(Building)

Τουρισμός

ΠεριβάλλονΤΠΕ Ενέργεια
Transport & 

logistics

RIS3 (2014-2020)
in Central Macedonia



RIS 3 2021 –
2027 / 
μεθοδολογία
– σε 
υλοποίηση

➢ Α΄ + B’ γενείς έρευνες

➢ Αξιολόγηση των προγραμμάτων

➢ Διαδραστικά εργαστήρια (7 + 4)

➢ Συμμετοχή σε δράσεις συνεργασιών με 
φορείς εξωτερικού 

➢ Εργαστήρι - Άσκηση: Καινοτομία στην ΠΚΜ 
2030

➢ Στρατηγικές ΕΕ πχ Green Deal, Biodiversity, 
Farm to Fork, Digitization, Sustainability etc
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Αρχικές 
προσεγγίσεις 
στρατηγικής
2021 - 2027

• Ψηφιακός μετασχηματισμός (έμφαση 
Βιομηχανία)

• Διατροφή 2030

• Κυκλική οικονομία 

• Ενοποιημένη Υγεία

• Καινοτομία + Marketing (Design, Creative 
industries, Culture, tourism, textile, packaging, 
etc)
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2. Υποστήριξη υλοποίησης 
της στρατηγικής 
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Εργαλεία
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• www.ris3rcm.eu information platform

10/9/2021 14

http://www.ris3rcm.eu/
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One Stop Liaison Office, Trend Analysis
www.horizonscanning.gr
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http://www.horizonscanning.gr/


Υποστήριξη δια ζώσης
10/9/2021 17



Υποστήριξη 
καινοτόμων ιδεών

➢ Εναλλακτικές χρηματοδοτικών 
εργαλείων
➢ ΠΕΠ

➢Εθνικά

➢ Venture capital, Επιχειρηματικοί Άγγελοι

➢ etc

➢ Διαχείριση καινοτομίας – stage of 
development 

➢ EIC accelerator - consulting
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Ενδεικτικές Δράσεις 
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A’γενής έρευνα 
Καλοκαίρι 2020

• Μέρος της συνεχούς διαδικασίας Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης (EDP) που υλοποιείται στην ΠΚΜ και το 
1ο βήμα για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής 
RIS3.

• Δείγμα: 123 επιχειρηματίες (58%) και 90 ερευνητές 
(42%) από την ΠΚΜ, με συντριπτική πλειοψηφία 
εκπροσώπησης από την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (81% και 
93%) αντίστοιχα. Στο δείγμα των επιχειρηματιών 
υπερέχουν στατιστικά οι εκπρόσωποι της 
Πληροφορικής που αποτελεί οριζόντιο τομέα 
παρέμβασης της Στρατηγικής RIS3.
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Βασικά 
ευρήματα 

• Το 42% των επιχειρηματιών δε γνωρίζει 
καθόλου τη Στρατηγική Καινοτομίας, σε 
αντίθεση με τους ερευνητές που το 
ποσοστό αυτό φθάνει το 16%.

• Το 66% επιχειρηματιών και ερευνητών 
θεωρούν πως “η RIS3 συμβάλλει πολύ 
στην οικονομική ανάπτυξη της ΠΚΜ” από 
‘αρκετά’ μέχρι ‘πάρα πολύ’. Οι ερευνητές 
και σε αυτή την ερώτηση παρουσιάζονται 
περισσότερο υποστηρικτικοί στην 
Στρατηγική RIS3.
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Βασικά 
ευρήματα

• Το 41% των εκπροσώπων του επιχειρηματικού 
ιστού έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει αυτήν την 
περίοδο σε κάποιο περιφερειακό, εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επιχορηγούμενο πρόγραμμα 

• Αντίθετα, στον ερευνητικό κλάδο πάνω από 3 
στους 4 ερευνητές (78%) έχουν υποβάλλει 
πρόταση σε κάποιο πρόγραμμα καινοτομίας.

• Η ωριμότητα της ιδέας που υποβάλλεται ως 
πρόταση σε πρόγραμμα καινοτομίας βρίσκεται 
στα επίπεδα TRL 4-6 κατά 53% του δείγματος 
των ερευνητών.
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Διαδραστικά 
Εργαστήρια 

• Οι Θεματικές περιοχές που επιλέχθηκαν και 
διερευνήθηκαν ως καταλύτες για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της περιφέρειας ήταν:

• Διατροφή 2030

• Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Οικονομίας

• Κυκλική Οικονομία

• Υγεία (ευεξία, γήρανση κλπ) και

• Δημιουργικό – Καινοτόμο Marketing & Branding.

• Οι επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποι των φορέων της 
Αγοράς, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, αποτέλεσαν το 52%

• 239 άτομα, εκπρόσωποι φορέων όλης της τετραπλής 
έλικας, από τον πληθυσμό στόχο που δραστηριοποιούνται 
στην Περιφέρεια
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Βασικά 
σημεία
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Η ομάδα εργασίας κατέληξε στις πέντε θεματικές 
περιοχές από την επεξεργασία των παρακάτω:

• Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που υλοποιήθηκε 
από το Μηχανισμό υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας την περίοδο Μάιο-Ιούνιο του 2020.

• Τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, του Α και Β κύκλου, για την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας

• Τις τάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των δράσεων του 
οικοσυστήματος καινοτομίας της περιφέρειας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Horizon 2020

• Τις κατευθύνσεις της ΕΕ για τη στρατηγική καινοτομίας

• Τις βασικές αρχές που διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των 
Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027 
που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, σύμφωνα με την 2η 
εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των 
Προγραμμάτων 2021-2027.
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•Since the IURC programme is based on a thematic
networking approach, regions selected will be paired
in a thematic cluster within a Geographical Area. In
this regard Region of Central Macedonia has been
selected to cooperate with Latin America
geographical area La Libertad-Perú.
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Σας ευχαριστούμε

Επικοινωνία

RIS3 One Stop Liaison Office

Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, 

Τ.Κ. 546 55, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2313 319668, 2313 319705

E-mail: info@ris3rcm.eu, 
m.goulaptsi@pkm.gov.gr

Γουλάπτση Μαρία

Αν.Προϊσταμένη τμήματος 
Υποστήριξης Καινοτομίας

ΑΔΥΚΕ
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