1ο Ενημερωτικό σημείωμα
για την Επιχειρηματικότητα
και την Καινοτομία

1. Με
ταχείς ρυθμούς η
απορρόφηση κοινοτικών
και εθνικών πόρων από
την Π.Δ.Ε. (Συνέντευξη τύπου
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Απόστολου Κατσιφάρα)
2. Αποτελέσματα ένταξης στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την Δυτική Ελλάδα
3. Προγραμματισμός Πληρωμών της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στα πλαίσια του Νόμου
3299/2004
4. 3η συνάντηση περιφερειακής ομάδας έργου (Regional Implementation Group) προγράμματος INCOMPASS - Πύργος Ηλείας
23/9/2013
5. Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες μορφές και εργαλεία
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
6. «Η Ελλάδα καινοτομεί» Ολοκληρώθηκε πρόσφατα
ο 2ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας &
Καινοτομίας

Υπηρεσία Ενημέρωσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων
www.pde.gov.gr/ependyseis/
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Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Τηλ: 2613 613 602

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία μας αυτή:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας καλωσορίζει στο πρώτο της
ενημερωτικό δελτίο για την τοπική επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
Το δελτίο αυτό έχει ως στόχο την μέγιστη δυνατή ενημέρωση στα θέματα
επιχείρησης, επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης επενδύσεων στους
ενδιαφερόμενους στην Δυτική Ελλάδα.
Δημιουργήθηκε με την επίβλεψη και την επιμέλεια της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει τα τακτικά ενημερωτικά
δελτία μέσα από την υπηρεσία ενημέρωσης επενδύσεων που έχει αναπτύξει
η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στη διεύθυνση: www.pde.gov.gr/ependyseis/.

Με ταχείς ρυθμούς η απορρόφηση κοινοτικών και εθνικών
πόρων από την Π.Δ.Ε. (Συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα)
Με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιτυγχάνει σημαντική απορρόφηση των
Κοινοτικών και Εθνικών πόρων σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα, ουσιαστικά εντάσσοντας
στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2007-2013, σημαντικά προγράμματα, συμβάσεις και
έργα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.
«Επετεύχθη ο στόχος που έχει τεθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2013, ο οποίος ήταν τα 22.800.000 ευρώ, ενώ
οι πληρωμές της Περιφέρειας έφθασαν τα 25.526.300,4 ευρώ» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα 22/7/2013
προσθέτοντας: «Το ποσό συνολικά των πληρωμών έργων και δράσεων του Περιφερειακού Προγράμματος, που
υπερκαλύπτει κατά 2.726.300 ευρώ το στόχο που έχει τεθεί για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
Και συμπλήρωσε ο κ. Κατσιφάρας:
«Έχουμε μπροστά μας να δώσουμε
μεγάλη και δύσκολη μάχη. Καλώ
όλους τους φορείς και τους
δικαιούχους να δώσουμε μαζί
τον καλύτερό μας εαυτό για να
μπορέσουμε να πιάσουμε και τον
επόμενο στόχο. Πρέπει από κοινού
να δουλέψουμε για να δώσουμε
ελπίδα στη νεολαία και στον
κάθε πολίτη. Πήραμε ένα ‘νεκρό’
ΕΣΠΑ, εργαστήκαμε με ζήλο και
συνεργαστήκαμε με μεθοδικότητα
και έχουμε πλέον χειροπιαστά
αποτελέσματα».
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Στήριξη στις ιδιωτικές
επενδυτικές πρωτοβουλίες

«Όσον αφορά τις ιδιωτικές
επενδύσεις, παρά τη δυσμενή
οικονομική συγκυρία και τις
αρνητικές συνθήκες στην αγορά,
από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας στηρίχθηκαν επενδυτικές
πρωτοβουλίες σε κρίσιμους για
την ανάπτυξη και την απασχόληση
τομείς της επιχειρηματικότητας,
όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση,
ο κλάδος παροχής υπηρεσιών
και ο πρωτογενής τομέας»
υπογράμμισε ο κ. Κατσιφάρας.

Από την 1η Ιουλίου 2011, οπότε
και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ανέλαβε
την
αρμοδιότητα
της διαχείρισης του τμήματος
περιφερειακών κινήτρων, μέχρι
και σήμερα έχουν εκταμιευθεί
31,5 εκ ευρώ.
Με σαφή πολιτικό στίγμα την
εντατικοποίηση των ελέγχων του
Ν. 3299/2004, την επιτάχυνση
και τυποποίηση των διαδικασιών
ελέγχου των επενδύσεων και την
ολοκλήρωσή τους έχουν ήδη
ολοκληρωθεί, από την 1-7-2011
μέχρι σήμερα, 100 επενδύσεις,

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη
Τύπου του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα
που δόθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουλίου
2013 στα γραφεία της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, Νέα Εθνική Οδός
Πατρών - Αθηνών 32, στην Πάτρα.
Στο στιγμιότυπο ο Περιφερειάρχης
Δυτικής
Ελλάδας
Απόστολος
Κατσιφάρας και η προϊσταμένη της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
κα Άλκηστις Σταθοπούλου κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
ενώ αντίστοιχος αριθμός επενδύσεων αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας.
Μεταξύ άλλων, από τον Ιούνιο του 2012 ξεκίνησε,
με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, η λειτουργία της ειδικής σελίδας
στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την ενημέρωση των επενδυτών (www.
pde.gov.gr/ependyseis/).
Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχων ΕΔΕΛ
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και έλαβε
πολύ καλή αξιολόγηση, συγκροτήθηκε Μητρώο
Ελεγκτών από υπαλλήλους της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και καθιερώθηκε η διαδικασία
τυχαίας και αμερόληπτης κλήρωσης των μελών των
οργάνων ελέγχου, ενώ λειτουργεί και Γνωμοδοτική
Επιτροπή.
«Από την πρώτη ημέρα ανάληψης της ευθύνης από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δόθηκε πάγια
πολιτική εντολή για πλήρη έλεγχο των ενταγμένων και
ολοκληρωμένων επενδύσεων για την διασφάλιση του
δημοσίου συμφέροντος» δήλωσε ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας και συμπλήρωσε: «Ήδη έχουν
ανακληθεί 7 επενδύσεις και έχουν καταλογισθεί
πρόστιμα στους παραβάτες που ξεπερνούν το 2
εκ ευρώ και έχει γίνει μήνυση για εξαπάτηση του
ελληνικού δημοσίου σε αντίστοιχη περίπτωση».

Αποτελέσματα ένταξης στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για
την Δυτική Ελλάδα
Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ενίσχυσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών (με τη
συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ - ΕΣΠΑ 2007-2013) το σύνολο
των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω
από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση του υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την Δυτική Ελλάδα.
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Ειδικότερα:
Με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 352 έργα συνολικού
προϋπολογισμού επενδύσεων 46.752.175,99€ και δημόσιας δαπάνης 22.515.249,00€.
Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε
η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με
βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω
εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τα έργα αυτά για την Δυτική Ελλάδα είναι
778, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 91.547.884,53€ και δημόσιας δαπάνης 52.754.946,42€.
Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι
1079, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 130.936.575,67€ και δημόσια δαπάνη 75.559.791.57€.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επενδυτικές προτάσεις που εντάσσονται άμεσα και με
προϋποθέσεις στο πρόγραμμα ανά τύπο επιχείρησης και ανά τομέα δραστηριότητας για την Δυτική Ελλάδα.

Τύπος
επιχείρησης

Υφιστάμενες
Επιχειρήσεις

Νέες Υπό σύσταση
Επιχειρήσεις

Τομέας
δραστηριότητας

Αριθμός
επιχειρήσεων

Εμπόριο Υπηρεσίες

6.300.000

157

11.078.006,88

6.308.804,12

Μεταποίηση

6.300.000

49

10.979.678,72

6.359.515,76

Τουρισμός

3.150.000

29

5.555.861,36

3.316.732,26

όλοι οι τομείς

6.750.000

66

11.775.144,18

6.819.793,01

22.500.000

301

39.388.691,14 22.804.845,15

778

91.547.884,53

52.754.946,42

1.079

130.936.575,67

75.559.791,57

άμεση ένταξη
ένταξη υπό προϋποθέσεις
σύνολο

Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της
προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το μέγιστο
δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που
είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
δεδομένου ότι λόγω της κρίσης ορισμένες
ενδέχεται να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις.
Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων
είναι:
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Δημόσια
Συνολικός
Δαπάνη έργων
προϋπολογισμός
προϋπολογισμός
έργων
έργων

Δημόσια
Δαπάνη Οδηγού
Προγράμματος

α. η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο
στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης
έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης
ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου
ισόποσου τουλάχιστον με το 20% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης και
β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.
Για τα έργα αυτά ισχύουν όλες οι διαδικασίες
και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα
Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα
Παραρτήματα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η
ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών
σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να
υπερβεί την 30.06.2015.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και του
ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. Επίσης τα αποτελέσματα
για την Δυτική Ελλάδα δημοσιεύονται και στην
ειδική ιστοσελίδα της περιφέρειας για τις επενδύσεις
www.pde.gov.gr/ependyseis.
Πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας σε σχετική του επιστολή
προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων (ΕΣΠΑ)
κ. Γ. Γιαννούση υπογράμμισε τα ακόλουθα:
«Το
πρόγραμμα
“Ενίσχυση
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
Μεταποίησης, Τουρισμού Εμπορίου, Υπηρεσιών”
είναι μια σημαντική ευκαιρία για την τόνωση της
επιχειρηματικότητας σε συνθήκες κρίσης, στην
ενίσχυση επενδύσεων προσανατολισμένων στην
καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες
πληροφορικής. Ειδικά για την Δυτική Ελλάδα το
πρόγραμμα αυτό είναι η τελευταία ευκαιρία, στην
παρούσα προγραμματική περίοδο, να ενταχθούν
επενδύσεις στοχευμένες στον επιχειρησιακό μας
προγραμματισμό, που μπορούν να παράξουν άμεσα
θετικά
αποτελέσματα
αναστροφής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε.

αρμόδιου Υπουργείου και του ΕΦΕΠΑΕ.
Μια
συνύπαρξη που πριν ένα χρόνο είχε λίγους οπαδούς,
αλλά πιστεύω, ότι σήμερα καθορίζει και τις μελλοντικές
μας επιλογές ενόψει της επόμενης προγραμματικής
περιόδου.
Η προσωπική μου εντολή προς την αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 3038/722/A2/8.5.2013 Απόφαση σας,
ήταν η διαφύλαξη του κύρους του προγράμματος,
η διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των
προτάσεων ‐ επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν
και κυρίως η προστασία του δημοσίου χρήματος
και συμφέροντος. Υπήρξε, όπως πληροφορήθηκα,
άριστη συνεργασία, ομοφωνία αποφάσεων και
το πείραμα της συν‐λειτουργίας
Περιφέρειας,
Ενδιάμεσου φορέα καθώς και του Υπουργείου, για την
Δυτική Ελλάδα, κρίνεται επιτυχημένο, αποτελεσματικό
και καθοριστικό για τις μελλοντικές επιλογές στον
άξονα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.»
Και παρακάτω στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας τονίζει
την ανάγκη υπερδέσμευσης για ένταξη προτάσεων
στο πρόγραμμα αυτό τόσο για τις υφιστάμενες
όσο και για τις υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις
υπογραμμίζοντας «...Με τις συνθήκες κρίσης οι
υφιστάμενες επιχειρήσεις παρουσίασαν οικονομικά
στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην δυναμική
τους, ενώ το πρόγραμμα αυτό έδωσε προοπτική και
αισιοδοξία σε νέους που στο φάσμα της ανεργίας και
της φτώχειας δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στην νέα
επιχειρηματικότητα. Ας τους δώσουμε αισιοδοξία».

Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας προσπάθησε με
τις δικές της παρεμβάσεις
να στηρίξει τα θετικά
σημεία του προγράμματος
και να αμβλύνει τις πιθανές
δυσλειτουργίες
του. Ζήτησε και πέτυχε να
υλοποιηθεί με την συνλειτουργία Περιφέρειας,
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Προγραμματισμός Πληρωμών
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού στα πλαίσια του
Νόμου 3299/2004
Ανακοινώθηκε
από
την
Διεύθυνση
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού ο πίνακας πληρωμών για τον Οκτώβριο 2013
και στις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί ο αντίστοιχος πίνακας
προγραμματισμού πληρωμών για τον Νοέμβριο του 2013.
Μπορείτε να τον αναζητήσετε στην ειδική ιστοσελίδα www.pde.gov.gr/ependyseis/ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

3η συνάντηση περιφερειακής ομάδας έργου (Regional Implementation Group)
προγράμματος INCOMPASS
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας
άσκησης αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής,
συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό
πρόγραμμα “InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών
Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα
δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων”. Το
έργο, εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG IVC και
στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
των Περιφερειών, μέσω της εφαρμογής καλών
πρακτικών. Στόχος του έργου, είναι η διερεύνηση
των συνθηκών εκείνων για τη βέλτιστη οικονομική
βιωσιμότητα και αυτοτέλεια των επιχειρηματικών
θερμοκοιτίδων.

Ελλάδας για την επόμενη Προγραμματική περίοδο.
Η Περιφερειακή Ομάδα Έργου(Regional Implementation Group) αποτελεί μια δυναμική και ανοιχτή
ομάδα - όσον αφορά την συγκρότησή της - με
απώτερο στόχο την μέγιστη δυνατή συμμετοχή.

Στόχος της Περιφερειακής Ομάδας Έργου είναι η
διαμόρφωση ενός περιφερειακού πλάνου για τις
επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες (Regional Implementation Plan).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρου σχεδίου
εφαρμογής, οργανώθηκε η 3η συνάντηση
της
Περιφερειακής Ομάδας Έργου η οποία
πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας την Δευτέρα
23-9-2013 και ώρα 10.00-13.30 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας. Στην συνάντηση έγινε ενημέρωση
για το έργο και τις καλές πρακτικές που έχουν
εντοπιστεί ως τώρα και ακολούθησε διαδικασία
ανταλλαγής απόψεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων μορφών
επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.

Σε αυτή τη συγκυρία εκτιμούμε πως το αντικείμενο
του προγράμματος λειτουργεί προσθετικά και
ενισχυτικά στην προσπάθεια διαμόρφωσης
των πολιτικών της Περιφέρειας για την επόμενη
Προγραμματική Περίοδο, με έμφαση σε καινοτόμες
μορφές επιχειρηματικότητας καθώς είναι υπό
διαμόρφωση η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής

Για πληροφορίες του έργου μπορείτε να
ενημερωθείτε από τον σχετική ιστοσελίδα www.
incompassproject.eu ενώ δηλώσεις συμμετοχής
στην συνάντηση του Πύργου μπορούν να
αναζητηθούν τις προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.
gr.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχoυν
ήδη
πραγματοποιηθεί 2 συναντήσεις της Περιφερειακής
Ομάδας Έργου (Regional Implementation Group)
τον Ιούλιο του 2012 και τον Φεβρουάριο του 2013
στην Πάτρα.
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Ημερίδα με θέμα:
«Σύγχρονες μορφές και εργαλεία χρηματοδότησης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT PATRAS
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προγραμματίζει τη διεξαγωγή ημερίδας την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου
2013, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα), με θέμα:

«Σύγχρονες μορφές και εργαλεία χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Συνοπτικά η θεματολογία της ημερίδας στρέφεται γύρω από τις δυνατότητες των χρηματοοικονομικών
εργαλείων ( Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ, Πρόγραμμα εγγύησης εγγυητικών επιστολών ΕΤΕΑΝ, Ταμείο Δανείων
JEREMIE, κ.λ.π) τόσο κατά την τρέχουσα Προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007‐2013) όσο και κατά την
νέα Προγραμματική Περίοδο ( ΣΕΣ 2014‐2020 )”. Θα υπάρξει η δυνατότητα παρεμβάσεων εκ μέρους των
επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν και η απάντηση από τους ομιλητές σε τυχόν θέματα που θα τεθούν.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκεντρώνει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που εστιάζονται τόσο στην
μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα, όσο και στην εκμετάλλευση του ειδικού βάρους που έχει
για την περιοχή το Πανεπιστήμιο Πάτρας και ο ρόλος του στην καινοτομία της παραγωγής άλλα και στην
καινοτομία της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικά σήμερα που η επιχειρηματικότητα είναι το στοίχημα για
την αναστροφή της κρίσης και την επιστροφή στην ανάπτυξη.
Ο στόχος μας
είναι σεaliatius
αυτή την
ομάδα
‐ στόχος να
τα παραπάνω
ώστεfacerspitia
να επιχειρηθεί
Otaquias
non
reperuptatur
sinαναδείξουμε
cum faceaquam,
si arum εργαλεία
dolo estrum
μια προσέγγιση του θέματος της χρηματοδότησης και αυτοχρηματοδότησης επενδύσεων κάτω από την
σύγχρονη σκοπιά και προσέγγιση. Μια προσέγγιση που ενθαρρύνει τις υγιείς και σύγχρονες επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες και προσεγγίζει το κόστος χρηματοδότησης από μια άβατη για την τοπική οπτική, σκοπιά.

«Η Ελλάδα καινοτομεί»
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο 2ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης
Έρευνας & Καινοτομίας
Η δημιουργική Ελλάδα που πρωτοπορεί σε
παγκόσμιο επίπεδο αναπτύσσοντας πρότυπες
τεχνολογίες και υπηρεσίες αναδείχθηκε από την
ολοκλήρωση ρου 2ου διαγωνισμού “Η Ελλάδα
καινοτομεί!” που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Ελλάδας και την τράπεζα Εurobank.
Ο διαγωνισμός αυτός που διοργανώνεται κάθε δύο
χρόνια, συγκέντρωσε φέτος το ενδιαφέρον 242
προτάσεων που τελικά οι 216 πληρούσαν τις τυπικές
προϋποθέσεις της Προκήρυξης. Οι προτάσεις αυτές
αξιολογήθηκαν από 159 αξιολογητές. Το 45% των
προτάσεων αυτών προήλθε από την Αττική, το 21%
από τη Μακεδονία, το 10% από την Δυτική Ελλάδα,
το 8% από την Κρήτη, ενώ το 16% των προτάσεων
αφορούσε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ισχυρή
περιφερειακή διάσταση (55%) στην κατανομή των
υποψηφιοτήτων, επιβεβαιώνει ότι και η ελληνική
περιφέρεια πρωτοπορεί, ερευνά και καινοτομεί!

Οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν είναι προϊόντα και
υπηρεσίες εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας,
ώριμα για παραγωγική υλοποίηση, συμβάλλουν
στη βελτίωση της καθημερινής ζωής, ενώ από
επιχειρηματική σκοπιά προωθούν και ενισχύουν
την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, εκπροσωπήθηκαν κλάδοι όπως
πληροφορικής, κινητής τηλεφωνίας, ενέργειας,
ιατρικής τεχνογνωσίας, περιβάλλοντος, βιολογίας,
τροφίμων, μικροηλεκτρονικής αλλά και άλλα. Οι
υποψηφιότητες που προκρίθηκαν είναι σαφής
απόδειξη τόσο του υψηλού επίπεδου των Ελλήνων
ερευνητών όσο και της διαρκούς και επίμονης
αναζήτησής τους για τρόπους διασύνδεσής τους
με τον επιχειρηματικό κόσμο και την παραγωγική
υλοποίηση των ιδεών τους.
Η Δυτική Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας
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είχαν την ιδιαίτερη σημαντική στιγμή να κερδίσουν
το 1ο βραβείο καινοτομίας με την πρόταση “SEATRAC: Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ
στη θάλασσα”. Το SEATRAC αναπτύχθηκε από τον
Τεχνοβλαστό ΤΟΒΕΑ που λειτουργεί μέσα στο
Πανεπιστήμιο της Πάτρας, κατασκευάστηκε για να
λειτουργεί ως βοηθητικός εξοπλισμός, ο οποίος θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική
αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να
διευκολύνει την πρόσβασή τους στη θάλασσα. Η
κύρια ιδέα πίσω από τη δημιουργία του ήταν να
δώσει στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να
απολαύσουν μια απλή δραστηριότητα, όπως το
κολύμπι, χωρίς καμία άλλη βοήθεια.
Το SEATRAC αποτελεί καινοτομία γιατί είναι η
μοναδική διάταξη που δίνει τη δυνατότητα σε
άτομα με αναπηρία στα κάτω άκρα να εισέρχονται
στη θάλασσα αυτόνομα. Είναι μη μόνιμη διάταξη,
δεν απαιτείται καμία παρέμβαση στην ακτή που
τοποθετείται, συνεπώς μετά το πέρας της θερινής
περιόδου
μπορεί να
απεγκατασταθεί,
επαναφέροντας
την ακτή στην
αρχική της
κατάσταση.
Είναι ενεργειακά
αυτόνομη,
καθώς για τις
ενεργειακές
της ανάγκες
χρησιμοποιείται
φωτοβολταϊκό
πάνελ.
Πλέον αποτελεί κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία σε
Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ.
Στις 20 προτάσεις που είχαν προκριθεί σε τελικό
στάδιο συμμετείχαν και προτάσεις που έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Δυτική Ελλάδα αφού
προέρχονται είτε από επιχειρήσεις που έχουν την
δραστηριότητά τους, εδώ, είτε προέρχονται από
ερευνητές του πανεπιστήμιου της.
Ειδικότερα:
Στην κατηγορία της καινοτομίας είχε υποβληθεί η
πρόταση της ΓΑΙΑ ΑΕ (έδρα στην Αιτωλοακαρνανία)
που αφορούσε στην δημιουργία στης πρώτης στον
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κόσμο συσκευασίας ελιών σε σνακ πακ (snak pack),
δηλαδή χωρίς καθόλου υγρά. Πρόκειται για το 1ο
100% φυσικό, χωρίς καθόλου συντηρητικά, προϊόν,
αποτέλεσμα 2 ½ χρόνων έρευνας του Ποιοτικού και
Ερευνητικού Τμήματος της εταιρείας σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας
Τροφίμων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το σνακ πακ «μεταμορφώνει» την ελιά σε ένα
υγιεινό σνακ προσαρμοσμένο στο σύγχρονο και
μοντέρνο τρόπο ζωής, εύκολο προς μεταφορά και
άμεση κατανάλωση (τσάντα, τσέπη). Η μοντέρνα
και υγιεινή –απολύτως φυσική– παρουσίαση
ενός παραδοσιακού προϊόντος όπως οι ελιές και
η ανύψωση της χρήσης τους ως ένα υγιεινό σνακ
για όλες τις ώρες βρίσκουν πολλές εφαρμογές.
Μία από αυτές, η εισαγωγή του προϊόντος στο
Mini bar των δωματίων της μονάδας “Costa Navarino” - Μεσσηνία, όπως επίσης και η πώληση του
προϊόντος σε όλες τις πτήσεις της “EasyJet” ως μια
υγιεινή και απολύτως φυσική πρόταση σνακ προς
αντικατάσταση των chips. Επιπρόσθετα, λόγω

της απόλυτης φυσικότητάς του και της εύκολης
μεταφοράς του, το καθιστούν ιδανικό για ένα
υγιεινό, καθημερινό σνακ για παιδιά.
Οι ελιές σε σνακ πακ της GAEA, μέσα σε σύντομο
διάστημα από το λανσάρισμά τους στις διεθνείς
αγορές, έλαβαν 6 διεθνείς βραβεύσεις για την
καινοτομία τους.
Στο επόμενο μας δελτίο θα παρουσιάσουμε όλες
τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στον παραπάνω
διαγωνισμό ως μια ελάχιστη συμβολή μας στην
ανάδειξη της προσπάθειας των διαγωνιζόμενων,
που πρέπει να γίνει σύνθημα και στοίχημα στην
εποχή μας. “Η Ελλάδα καινοτομεί!”.

Τακτική στήλη «Ο απόηχος της αγοράς »
Στην στήλη αυτή θα παρουσιάζουμε κάθε μήνα επιδόσεις της Δυτικής Ελλάδας στα θέματα καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας σε σύγκριση με τις επιδόσεις των υπολοίπων περιφερειών της χώρας αλλά και με
την ΕΕ. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε παρακάτω προέρχονται από το Eurostat Regional Yearbook 2013
και ειδικότερα από το κεφάλαιο που αφορα την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
Θα παρουσιάσουμε δύο στοιχεία :
A. Τις δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία ως ποσοστό του περιφερειακού προϊόντος για το έτος 2011.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με την Ήπειρο είναι
στην τρίτη θέση κατάταξης των περιφερειών της χώρας. Πρώτη περιφέρεια της χώρας σε ποσοστό που
αφιερώνεται σε R&D είναι η Κρήτη, ενώ ακολουθεί η περιφέρεια Αττικής. Στην ΕΕ-27 χωρών ο μέσος όρος
για την ίδια περίοδο είναι 2,1%, δηλαδή η χώρα μας υπολείπεται σε δαπάνες για R&D.
Συνολικές Δαπάνες Έρευνας και Τεχνολογίας (R&D) ως ποσοστό του ΑΕΠ:

Κρήτη

0,91%

Αττική

0,77%

Ήπειρος

0,68%

Δυτική Ελλάδα

0,68%

Κεντρική Μακεδονία

0,60%

Βόρειο Αιγαίο

0,44%

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

0,33%

Θεσσαλία

0,30%

Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα

0,29%
0,18%

Ιόνια Νησιά

0,13%

Νότιο Αιγαίο

0,12%

Δυτική Μακεδονία

0,11%

Πηγή Eurostat (online data codes: rd_e_gerdreg and nama_r_e2gdp)
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B. Τις συνολικές επιδόσεις σε επίπεδο ΕΕ όπου με την ένταση των χρωμάτων αποτυπώνεται και η επίδοση
κάθε περιφέρειας της ΕΕ-27 το 2011 σε δαπάνες R&D. Αξιοσημείωτο είναι ποιες περιφέρειες της ΕΕ -27
παρουσιάζουν δαπάνες για R&D που ξεπερνούν το 3% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας τους.
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Υπηρεσία Ενημέρωσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων
www.pde.gov.gr/ependyseis/

