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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

KAΤΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-

Μήπως φταίνε τα ΠΣΕΚ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
•

https://nano-magazine.com/news/2018/11/21/nanosensor-start-up-moves-to-the-uk-and-raises1m?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=5bf56367ed801500018ca9a8&ss_email_id=5bf59613e1bf5b0001222770&ss_ca
mpaign_name=Weekly+News+Round-Up%3A+Nanosensor+startup+moves+to+the+UK+and+raises+%E2%82%AC1m%2C+p&ss_campaign_sent_date=2018-11-21T17%3A30%3A01Z

•

Nanosensor start-up moves to the UK and raises €1m

•
•

Arnold Kristoff
November 21, 2018

•

The company’s original target for investment was £400,000 and we were
swamped by people interested in investing in our novel technology,” says
Nanusens CEO Dr Josep Montanyà i Silvestre,

•

“however the majority of them were tech-savvy investors from the UK
who wanted to invest using the British Enterprise Investment Scheme
(EIS) scheme that incentivises investment in UK companies.

•

\In order to qualify for this, we moved the company’s base from Barcelona
to the UK. It took a couple of months to have this recognised for EIS so we
keep the Crowdcube open until it was formally approved and then
investment more than doubled our target.”

KAΤΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-

Μήπως φταίνε τα ΠΣΕΚ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
 Συνοπτική παρουσίαση του ΠΣΕΚ
 Ρόλος ΠΣΕΚ
 Προτάσεις –Σχόλια
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ΡΟΛΟΣ ΠΣΕΚ –RIS3
 Επιτροπή Καθοδήγησης (Steering Committee)
 Συμμετοχή στη διαδικασία επιχειρηματικής
ανακάλυψης
 Γνώμη επί των προσκλήσεων του ΠΕΠ
Αττικής στους τομείς αρμοδιότητας του
 Παρακολούθηση – αξιολόγηση –
επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης της RIS3
 Συμμετοχή στη διακυβέρνηση της RIS3
 Σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο ΠΕΠΑττικής
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ
-

-

-

Εγκριση κανονισμού ΠΣΕΚ Αττικής
Ιδρυση Κέντρου Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α)
Προ-προκήρυξη– εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποδομές σε
ΑΕΙ-ΕΚ της περιφέρειας
Προέκριση για τόνωση ΜΜΕ με
α) Κουπόνια τεχνολγίας
β) Κουπόνια Πνευματικής ιδιοκτησίας
Διάφορες άλλες εκδηλώσεις π.χ επιχειρηματική ανακάλυψη,
διαγωνισμούς κλπ.
Σχεδιασμός επόμενου ΠΕΠ για την Περιφέρεια Αττικής

ΚΕ.Κ.Π.Α
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
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ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Στόχοι της δράσης

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελεί βασικό
στόχο της RIS3 για την Περιφέρεια Αττικής
Στόχοι της δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας
Αττικής» είναι:
 η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών
και
υποστηρικτικών
υπηρεσιών
γνώσης/εμπειρογνωμοσύνης
από
φορείς
καινοτομίας
 η υποστήριξη των εργαστηρίων δημόσιων Ε&Τ
φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα,
Ινστιτούτα, κλαδικές εταιρείες έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης)
που
παρέχουν
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και
έντασης γνώσης
 η διασύνδεση και η συστηματική συνεργασία της
επιχειρηματικής κοινότητας με την κοινότητα των
ερευνητών/ακαδημαϊκών.

Η υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελεί βασικό
στόχο της RIS3 για την Περιφέρεια Αττικής
Στόχοι της δράσης «Κουπόνια Διανοητικής
Ιδιοκτησίας Αττικής» είναι:
 η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω
της τεχνικής υποστήριξης διαδικασιών προστασίας
και αξιοποίηση διανοητικού κεφαλαίου που θα
οδηγήσει σε καινοτόμα και διεθνώς εμπορεύσιμα
προϊόντα και υπηρεσίες
 η υποστήριξη των εργαστηρίων δημόσιων Ε&Τ
φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα,
Ινστιτούτα, κλαδικές εταιρείες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης) στο επίπεδο προστασίας,
αξιοποίησης και εμπορευματοποίησης παραγωγικών
γνώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και
προώθησης καινοτόμων εγχειρημάτων έντασης
γνώσης.

 Ενδεικτικός προυπολογισμός: 2,500,000 €
 Ενίσχυση ανά πρόταση
: 25,000 €
 Δικαιούχοι: Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση
είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε
μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ),

 Ενδεικτικός προυπολογισμός: 1,500,000 €
 Ενίσχυση ανά πρόταση
: 25,000 €
 Δικαιούχοι: Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι οι
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
οποιασδήποτε
μορφής
(ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ),

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
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ΕΜΠΟΔΙΑ!

Συγχρηματοδότηση –
προκήρυξη για Clusters
Aληθεια ποιος θα
χρηματοδοτήσει μια
τέτοια δράση με
ορίζοντα 5-10 ετών
Επιστροφής της
δαπάνης???

ΝΕΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020
ΡΟΛΟΣ ΠΣΕΚ –RIS3

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ATTICA INNOVATION CORRIDOR
National and International hub for the development
of knowledge
and
knowledge-based entrepreneurship
in the form
of
a Region initiative
but as a Public-Private Partnership (PEP support)
with the aim
to create a cluster of companies, based on new technologies
and innovation in areas of interest of the region, like health,
environment, pharmaceudicals, energy, etc.

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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ΚΕ.Κ.Π.Α
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ΝΕΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020
και RIS3
•

Η ΕΕ on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation
υποδεικνύει πέντε δυνατές επιλογές-διαδρόμους για RIS3 πολιτικές:

α) Αναζωογόνηση παραδοσιακών τομέων μέσω δράσεων που θα έχουν

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα η μεσω δημιουργίας εξειδικευμένων αγορών
β) Εκμοντερνίζοντας τομείς με νέες τεχνολογίες
γ) Διαφοροποιώντας τεχνολογικά τις υπάρχουσες ειδικότητες σε συναφείς τομείς

δ) Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικών τεχνολογικών
αλλαγών και πρωτοποριακών καινοτομιών: και
ε) Αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας, όπως η ανοιχτή καινοτομία, η
καινοτομία που βασίζεται στο χρήστη, η κοινωνική καινοτομία και η καινοτομία
στον τομέα των υπηρεσιών.
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ΑΕΙ-ΕΚ και RIS3
Διαφοροποιώντας τεχνολογικά τις υπάρχουσες ειδικότητες σε συναφείς τομείς;

Παραδείγματα
Συγκροτήματα σχεδιασμού υψηλών προδιαγραφών της βόρειας-κεντρικής
Ιταλίας
Η σχετική ποικιλία ημιαγωγών, μικροεπεξεργαστών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών, λογισμικού, μηχανών αναζήτησης, βιοπληροφορικής και
βιοτεχνολογίας στη Silicon Valley της Βόρειας Καλιφόρνιας,
Οι ποικιλίες των μηχανημάτων εκτύπωσης, των εργαλειομηχανών, των
αυτοκινητοβιομηχανιών και της βιομηχανίας μηχανικής ηλεκτρονικής στη Νότια
Γερμανία ως παραδείγματα σχετικής ποικιλίας.
Σε μικρότερη κλίμακα, παρόμοια «τεχνολογία πλατφόρμας»
Βιομηχανίες βρίσκονται στο Cambridge, στη Μασαχουσέτη και στο Cambridge,
στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο Leuven, στο Βέλγιο και στο Rehovot, στο Ισραήλ,“
each of which combines numerous strands of ICT and biotechnology with
world class research institutes or universities such as Harvard,MIT,
Cambridge University, KU Leuven or the Weizmann Institute at its cluster
heart”
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ACTIONS TO BE TAKEN
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ACTIONS TO BE TAKEN

ΝΕΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020
ΕΓΚΡΙΣΗ RIS3 – NEXT STEPS
 Κριτήρια επιλογής πεδίων δραστηριότητας:
 Σαφής τοποθέτηση επιχειρήσεων με προτάσεις
για νέες δραστηριότητες
 Παρουσία ερευνητικών ιδρυμάτων με
αποδεδειγμένη τεχνογνωσία
 Ύπαρξη Επιχειρήσεων με εξαγωγική εμπειρία
 Ύπαρξη κρίσιμης μάζας
 Προοπτικές μεγέθυνσης του κλάδου
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Εννέα κριτήρια αξιολόγησης εκ των προτέρων έργων ή τομέων και επιλογή
προτεραιοτήτων
Η εγγύτητα στην αγορά
Η δραστηριότητα ανοίγει έναν νέο τομέα που είναι πλούσιος στην καινοτομία και τη
διάχυση;
Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας, ο αριθμός των εμπλεκόμενων εταίρων;
Είναι απαραίτητη η δημόσια χρηματοδότηση;
Ποια είναι η σημασία της δραστηριότητας για την περιφερειακή οικονομία;
Ποια είναι η ικανότητα της περιοχής να διατηρήσει την επιτυχή δραστηριότητα στο
έδαφός της;
Μπορεί αυτή η δραστηριότητα να οδηγήσει την περιοχή στην ηγεσία της επιλεγμένης
θέσης;
 Ποιος είναι ο βαθμός σύνδεσης της δραστηριότητας με την υπόλοιπη περιφερειακή
οικονομία
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να υποβληθούν σε ελέγχους
παρακολούθησης και επιδόσεων.
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 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
 Αφαιρέστε τα εμπόδια για την επιχειρηματικότητα
 Εκκίνηση για Start-ups : απλοποιήστε τη διαδικασία για να δημιουργία τους
 Φορολογική «Αμνηστία» για τα πρώτα τρία χρόνια
 Δημιουργία μέσων κεφαλαίου σποράς (μη συμβατικές προσεγγίσεις)
 Απαλλάξετε τους πολύ-νέους επιχειρηματίες από την ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
 Δημιουργήστε ένα γραφείο βοήθειας IP (Πνευματική ιδιοκτησία)
 Ενθαρρύνετε την ομαδοποίηση –clustering
 …
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 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
•

•
•
•
•

•

Χαρακτηριστικό όλων αυτών των εταιρειών είναι ότι έχουν μικρά κεφάλαια,
και έχουν έντονη έρευνα και ανάπτυξη, πολλές φορές χωρίς να έχουν έτοιμο
προϊόν.
Συνεπώς για τις εταιρείες αυτές είναι απαγορευτική η συμμετοχή σε
δράσεις στις οποίες ζητείται:
η κατάθεση εγγυητικής επιστολής,
να έχουν πραγματοποιηθεί πρώτα οι δαπάνες και στην συνέχεια να γίνει
αποπληρωμή αυτών,
να καλύψουν με ίδια κεφάλαια έστω και μικρά ποσοστά της συμμετοχής
τους στην δαπάνη του έργου
Παρακάτω συνοψίζονται τα κύρια σημεία των προτάσεων μας.

 …
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•

•
•
•

•
•

Να γίνει εναρμόνιση με τις πρακτικές που ακολουθούνται στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα για την έρευνα ορίζοντας 2020, κυρίως ως προς τα
παρακάτω:
α) προκαταβολή τουλάχιστον 40-60% της δαπάνης, χωρίς την
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
β) παρακράτηση από την ΓΓΕΤ του 15% του προυπολογισμού αντι
εγγυητικής, και απόδοση μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του έργου
γ) πραγματοποίηση πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
των προτάσεων πριν το μέσον της χρονικής τους διάρκειας και
γρήγορη καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης (εντός διμήνου ει
δυνατόν)
ε) τελική τεχνική και οικονομική αξιολόγηση πριν την καταβολή του 15%
στ) Να υπάρχει ποσοστό έμμεσων δαπανών (overhead) 25%

 …
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 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
•
•
•

•

χρηματοδότηση 100% για εταιρείες τεχνοβλαστούς ή μικρές καινοτόμες
εταιρείες σε κατηγορίες έρευνας, και 80% σε κατηγορίες ανάπτυξης
κατάργηση της ισόποσης εγγυητικής επιστολής για όλες τις μικρές εταιρείες
ή τουλάχιστον για εταιρείες τεχνοβλαστούς.
Άρση του χαρακτηρισμού “προβληματικές” καθώς και του αποκλεισμού από
την συμμετοχή σε νέες δράσεις, για εταιρείες τεχνοβλαστούς που έχουν
απωλέσει περισσότερο από το μισό κεφάλαιο της εταιρείας τα τρία πρώτα
χρόνια λειτουργίας τους.
Οι εταιρείες τεχνοβλαστοί συνήθως έχουν πολύ μικρά κεφάλαια που
εύκολα αναλώνονται και συνήθως τα πρώτα έτη λειτουργίας παρουσιάζουν
ζημιές

 …

Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας
BOΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ
Για μια
ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Π.Ε.Π. Αττικής
(Πειραματίζομαι – Επιχειρώ – Πετυχαίνω)

