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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 της.
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 της Στερεάς Ελλάδας (στις οποίες το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής είναι 50%, σε
αντίθεση με τις υπόλοιπες 11 που ανέρχεται σε 80%), το ΕΠΑνΕΚ έχει δημιουργήσει 3 επιπλέον
συμπληρωματικούς άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των ειδικών
στόχων και των δράσεων για τις 2 περιφέρειες με διαφορετικό ποσοστό κοινοτικής συνδρομής.
Το ΕΠΑνΕΚ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», εναρμονίζεται με τη Στρατηγική της
ΕΕ για την Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) ενώ λαμβάνει υπόψιν τις συστάσεις
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα αναφορικά με την επικέντρωση σε μεταρρυθμίσεις που
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, δίνουν ώθηση στους δυνητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης και
στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και αποτελούν μοχλό για επένδυση ιδιωτικών
πόρων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναδεικνύει τις εθνικές προτεραιότητες για ανάκαμψη της
οικονομίας και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της χώρας, υλοποιώντας την εθνική
στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, ενώ λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας και
το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. 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
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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, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε
παραδοσιακούς κλάδους και την 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 κρίση ανέδειξε ότι για την επανεκκίνηση της οικονομίας και επαναφορά της ανάπτυξης ιδιαίτερα
σημαντικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων που είναι διεθνώς ανταγωνιστικές, σε μία κοινωνία που
στηρίζει το πρότυπο αυτό και σε ένα κράτος που με τις δομές και πολιτικές του απελευθερώνει και
βοηθά τις δημιουργικές δυνάμεις της ποιοτικής επιχειρηματικότητας. Μέσα από ένα τέτοιο
παραγωγικό μοντέλο δημιουργούνται βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για
βελτίωση των εισοδημάτων.
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 στοχεύσει στην παραγωγή προϊόντων με
υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένες 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. Τούτο περιλαμβάνει την απομάκρυνση των αναποτελεσματικών θεσμικών,
κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα καθώς και τη διαμόρφωση και
εφαρμογή μίας στοχευμένης δέσμης κινήτρων για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε
επιλεγμένους τομείς.
Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οικοδομείται και στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν στα
εξής:
1) Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις
2) Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και
καινοτόμους
3) Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα
ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
4) Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο
ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
Αναλυτικότερα:
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1) Ενίσχυση της προσαρμογής των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
Η ανάδειξη και υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια
και την καινοτομία δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την προσαρμογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Η χώρα χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό καλά
εκπαιδευμένο με εξειδικευμένες γνώσεις και οριζόντιες δεξιότητες που θα μπορεί να δημιουργήσει
εστίες καινοτομίας, να υποστηρίξει αναπτυξιακούς τομείς προτεραιότητας και να υπηρετήσει ένα
νέο επιχειρηματικό υπόδειγμα.
Με βάση τα παραπάνω, απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων και
των εργαζομένων στα νέα δεδομένα της εποχής και την εξομάλυνση των οδυνηρών συνεπειών που
προκάλεσε η οικονομική κρίση κυρίως στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα που επιδιώκονται
είναι τα εξής:


Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις αλλαγές



Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή των
επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις



Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων,
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

Ανθρώπινο δυναμικό
Ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που θα
υποστηρίξει την προσαρμογή των επιχειρήσεων
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
Μετατόπιση του κέντρου βάρους από την
παραγωγή επαγγελματικής κατάρτισης στην
στήριξη των επιχειρήσεων και ειδικότερα των
σχεδίων που εκπονούν για διαρθρωτική
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες αναπτυξιακές
συνθήκες και στις τεχνολογικές προκλήσεις

Επιχειρήσεις
Προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρησιακό
μοντέλο με έμφαση στις παρακάτω περιοχές:

‐
‐
‐
‐

Οργάνωση και λειτουργία
Βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων
Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας
Ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων διοικητικής
πληροφόρησης και συγκριτικών αξιολογήσεων

‐ Τεχνολογική αναβάθμιση
‐ Ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων και
υπηρεσιών

‐ Αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
προσωπικού

‐ Βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ
2) Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς
και καινοτόμους
Ενίσχυση των δυναμικών εστιών επιχειρηματικότητας που διαθέτει η χώρα και οι οποίες
συγκεντρώνουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όρους τεχνολογίας, καινοτομίας,
ποιότητας, δυνατότητας συνεργειών και εξωστρέφειας. Οι τομείς αυτοί συγκεντρώνουν τα
χαρακτηριστικά εκείνα (κρίσιμη μάζα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα) με τα οποία θα
μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η έξυπνη εξειδίκευση.
Οι στρατηγικοί τομείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της
χώρας «Ελλάδα 2021» είναι:
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-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, παρακολούθησης και ελέγχου σε όλη τη προγραμματική περίοδο.
3) Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα
ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
Για την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων του Προγράμματος απαιτείται επικέντρωση των
επενδύσεων στις επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακές προοπτικές. Τα χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων που αξιολογούνται θετικά, όσον αφορά στις αναπτυξιακές τους προοπτικές, και
διαφοροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό ανά τομέα, συνοψίζονται παρακάτω:
-Εξωστρέφεια (δημιουργούμενο εξαγωγικό δυναμικό)
-Καινοτομία/ δημιουργικότητα
-Σημαντικό μέγεθος σε κύκλο εργασιών και απασχόληση/ επαρκής γκάμα προϊόντων για την
αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού
-Στόχευση σε εξειδικευμένα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς (“niche markets”)
-Θετικά αποτελέσματα και οικονομική προοπτική/ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
-Επανακυκλοφορία των πόρων στην εσωτερική αγορά (μεγιστοποίηση του ποσοστού της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας)
-Νέα επιχειρηματικότητα / δημιουργία νέων επιχειρήσεων (π.χ. start ups)
-Μικρό αποτύπωμα CO2, ΝΟ2, SO2,κλπ / χαμηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος
-Συνεργασία επιχειρήσεων κοινού σκοπού με στόχο την ενίσχυση της καθετοποίησης, τη
δημιουργία διαπραγματευτικού πλεονεκτήματος, την ολοκλήρωση του προσφερόμενου
προϊόντος/υπηρεσίας
-Προϊόντα/Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (Premium brands)
4) Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν
επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον

τη

δραστηριοποίηση

των

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, προσελκύει επενδύσεις. Υπό το
πρίσμα αυτό η στρατηγική του προγράμματος θα πρέπει να στοχεύσει στην διευκόλυνση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα από τις εξής παραμέτρους:
 Αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης προς την κατεύθυνση εξάλειψης των γραφειοκρατικών
εμποδίων και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
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 Ανάπτυξη δομών και υποδομών νέων με σκοπό την έμμεση ή και άμεση βελτίωση και
λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
χώρας.

Η δομή του προγράμματος
Όπως έχει αναφερθεί, το πρόγραμμα διαμορφώνεται συνολικά σε 3 βασικούς και 3
συμπληρωματικούς άξονες (για τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο) καθώς και 4 άξονες
τεχνικής βοήθειας (2 βασικοί και 2 συμπληρωματικοί). Ο Άξονας 1 (& 1Σ) αφορά στην ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες, ο Άξονας 2 (& 2Σ) στην προσαρμογή των
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις και ο Άξονας 3 (& 3Σ) στους μηχανισμούς και τις υποδομές στήριξης της
επιχειρηματικότητας. Οι Άξονες 4 (& 4Σ) και 5 (& 5Σ) αφορούν τη τεχνική βοήθεια για την
διαχείριση του προγράμματος.
Ο κάθε άξονας καλύπτει συγκεκριμένους θεματικούς στόχους και επιλεγμένες επενδυτικές
προτεραιότητες, όπως αυτά έχουν ορισθεί και συμφωνηθεί στο εγκεκριμένο κείμενο του ΕΣΠΑ
2014-2020 μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ. Επιπλέον, ο κάθε άξονας προτεραιότητας συνδέεται με τους
πόρους ενός εκ των διαρθρωτικών ταμείων που χρηματοδοτούν το ΕΠΑνΕΚ (ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ),
ανάλογα με τους στόχους του και τις δράσεις που περιλαμβάνει.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η σύνδεση των αξόνων προτεραιότητας με τους
τέσσερεις στρατηγικούς πυλώνες, καθώς και την πηγή και το ύψος της διαθέσιμης κοινοτικής
χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας.
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Διαρθρωτικά Ταμεία

Στρατηγικοί Πυλώνες
Επικέντρωση σε
τομείς
παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και
δυνάμει εξωστρεφείς
και καινοτόμους

ΕΤΠΑ
2.970.871.619€

Στοχευμένη επιλογή
επενδύσεων
/επιχειρήσεων
/δραστηριοτήτων
που διαθέτουν τα
ζητούμενα
χαρακτηριστικά για
το νέο αναπτυξιακό
υπόδειγμα
Εξασφάλιση των
παραγόντων που
διευκολύνουν τη
δραστηριοποίηση
των επιχειρήσεων
στο ελληνικό
επιχειρησιακό
περιβάλλον

Άξονες Προτεραιότητας
ΑΠ1 &1Σ

Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
τομεακές
προτεραιότητες

1.851.845.894 €

ΑΠ3 & 3Σ
Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της
επιχειρηματικότητας

1.064.347.107 €

ΑΠ4& 4Σ
Τεχνική συνδρομή
ΕΤΠΑ

54.678.618 €

ΕΚΤ
675.506.653 €

Ενίσχυση της
προσαρμογής των
επιχειρήσεων και του
ανθρώπινου δυναμικού
στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις

ΑΠ2 & 2Σ
Προσαρμογή
εργαζομένων,
επιχειρήσεων και
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές
απαιτήσεις

663.074.016 €
ΑΠ5 & 5Σ
Τεχνική συνδρομή ΕΚΤ

12.432..637 €
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Οι Άξονες προτεραιότητας εξειδικεύονται σε Ειδικούς Στόχους. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν
ομάδες επιλεγμένων δράσεων με κοινό σκοπό που εξυπηρετούν ταυτόχρονα συγκεκριμένη
ευρωπαϊκή επενδυτική προτεραιότητα και θεματικό στόχο, όπως αυτά ορίζονται στο ΕΣΠΑ 20142020. Οι δράσεις αυτές, περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμα, με χρήση ενδεικτικών
παραδειγμάτων. Στοχεύουν σε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα για τα οποία έχει
αναπτυχθεί ένα σύστημα δεικτών μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης
και επιτυχίας του προγράμματος.

Άξονες Προτεραιότητας
ΑΠ1 &1Σ

Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
τομεακές
προτεραιότητες

1.851.845.894 €

ΑΠ3 & 3Σ
Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της
επιχειρηματικότητας

1.064.347.107 €

ΑΠ4& 4Σ
Τεχνική συνδρομή
ΕΤΠΑ

54.678.618 €
ΑΠ2 & 2Σ
Προσαρμογή
εργαζομένων,
επιχειρήσεων και
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές
απαιτήσεις

663.074.018 €

Ειδικοί Στόχοι

Επενδυτική
Προτεραιότητα

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1β
2β
3α
3γ
3δ
4α
6στ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

1α
2α
4β
4γ
6γ
6ζ
7ε
7ε

Θεματικός
Στόχος

1
2
3

4
6
7

4.1

2.1

8ε

2.2

8γ

2.3

10δ

10

2.4

11α

11

8

ΑΠ5 & 5Σ
Τεχνική συνδρομή ΕΚΤ

5.1

12.432..637 €
* Στο παράρτημα παρατίθεται αναλυτικός πίνακας που παρουσιάζει το αντικείμενο των θεματικών στόχων
και των επιμέρους επενδυτικών προτεραιοτήτων που αξιοποιούνται για το σχεδιασμό του ΕΠΑνΕΚ.
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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
αναμένεται να 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 αφού θα πρέπει διαπνέει το
νέο αναπτυξιακό μοντέλο και αποσκοπεί στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της
Ελλάδας, 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 €
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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

Σύνολο

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Προϋπολογισμός
(Κοινοτική
Συνδρομή)

8iii

79.999.999 €

8v

446.123.817€

10iv

52.612.380 €

11i

84.337.820 €

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.
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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 €

3.8.

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

7ε

47.310.454 €

3.1.

Σύνολο

159.499.996 €
303.699.998 €

1.064.347.107 €

Οι Άξονες Τεχνικής Συνδρομής o 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 ο 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.
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Η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πρόγραμμα
Το ΕΠΑνΕΚ προτείνει, σε πρώιμο στάδιο, καθώς θα ακολουθήσει περαιτέρω μελέτη και
επεξεργασία, χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ομάδες δράσεων.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΧΕ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δράσεις του προγράμματος,
συνδυαστικά μεταξύ τους ή σε συνδυασμό με επιδοτήσεις.
Στο πρόγραμμα εκτιμάται ότι σημαντικό μέρος των χρηματικών πόρων του ΑΠ1 θα δοθούν μέσω
της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης τους σε δράσεις
του ΑΠ3 .Το ακριβές σχετικό ποσό πόρων θα προσδιορισθεί βάσει των προβλεπομένων εκ των
προτέρων μελετών των εργαλείων (ex-ante assessments).
Η καταγραφή που ακολουθεί είναι ενδεικτική καθώς η χρήση και το περιεχόμενό τους δεν έχει στη
φάση αυτή οριστικοποιηθεί:

 Μικρό-δάνεια
Τα μικρό-δάνεια αποτελούν εργαλεία κοινωνικού χαρακτήρα που συνδυάζουν μικρά ποσά
δανείου (0 έως 25.000 ευρώ) και εκπαίδευση των επιχειρηματιών. Στόχευση τους είναι κυρίως
άτομα που απειλούνται από την φτώχεια και την ανεργία και επιθυμούν να δημιουργήσουν την
δική τους επιχείρηση. Δάνεια με χαμηλές εξασφαλίσεις για επενδύσεις και κεφάλαιο
κίνησης
Τα δάνεια επιμερισμού ρίσκου αποτελούν ΧΕ που επιτρέπουν σε τελικούς δικαιούχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με καλύτερους όρους σε ότι αφορά το κόστος
(χαμηλά επιτόκια. Συνήθως η κρατική ή κοινοτική ενίσχυση επιμερίζεται το ποσό του δανείου
με τον ενδιάμεσο φορέα (τράπεζα) ώστε να δοθεί κίνητρο για την χρηματοδότηση δικαιούχων
που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια.
 Εγγυήσεις
Οι Εγγυήσεις αποτελούν επίσης εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση δικαιούχων σε
τραπεζικά προϊόντα με καλύτερους όρους κυρίως σε ότι αφορά τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις.
Οι εγγυήσεις αποτελούν εργαλεία υψηλής μόχλευσης και έχουν εφαρμογής σε όλους τους τομείς
και σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Μπορούν να υλοποιούνται με την άμεση εγγύηση όλων των
δανείων (Loan to loan) που παρέχει ο χρηματοδοτικός οργανισμός (ή αντίστοιχα των άλλων
προϊόντων) ή ως εγγύησης μέρους ενός χαρτοφυλακίου (First loss portfolio guarantee).
 Κεφάλαια συν-επένδυσης
Τα κεφάλαια συν-επένδυσης (Equity financing) ως χρηματοδοτικά εργαλεία, επιτρέπουν πολλές
φορές την δημιουργία επενδυτικών ταμείων που με την σειρά τους ενισχύουν την κεφαλαιακή
βάση επιχειρήσεων στην οποία και συμμετέχουν ως εταίροι. Τα εργαλεία αυτά στοχεύουν
κυρίως σε επιχειρήσεις σε τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το ποσοστό χρήσης ανά τύπο χρηματοδότησης που έχει
αρχικά εκτιμηθεί για κάθε Άξονα Προτεραιότητας. Η περιορισμένη ή μηδενική χρήση
χρηματοδοτικών μέσων στους ΑΠ2 και 3 δικαιολογείται από τις ιδιαιτερότητες των δράσεων που
περιλαμβάνουν καθώς και το είδος του φορέα που θα προβεί στην υλοποίηση τους.
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Τύπος Χρηματοδότησης

ΑΠ1

ΑΠ2

ΑΠ3

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

45%

98,4%

98,3%

Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα:
επιχειρηματικά κεφάλαια και
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
(ή ισοδύναμα)

15%

0%

1,1%

Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα:
δάνειο ή ισοδύναμο

40%

1,6%

0,7%

Σύνολο

100%

100%

100%

Η υλοποίηση του προγράμματος
Αρμόδια αρχή για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» 2014-2020 είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και
συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία».
Η διαδικασία της προετοιμασίας του Προγράμματος διέπεται από τις βασικές αρχές που τέθηκαν
από την 3η Εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, εκ των
οποίων σημαντική αρχή αποτελεί η Εταιρική Σχέση και οι διαδικασίες της «Έξυπνης
Εξειδίκευσης» ως προς τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων κατά τον σχεδιασμό. Η προσέγγιση της
εταιρικής σχέσης κατά την εκπόνηση του προγράμματος διασφαλίζει ότι η εξειδίκευση κάθε τομέα
δραστηριότητας όπως εκφράζεται από τους αντίστοιχους εταίρους θα αξιοποιηθεί ουσιαστικά και
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ. Περιλαμβάνει τη διαβούλευση με
αρμόδια Υπουργεία και Περιφέρειες, εποπτευόμενους φορείς Υπουργείων και Περιφερειών
(ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ), ΜΚΟ, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, περιβαλλοντικούς φορείς, κοινωνικούς
εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα, συνδέσμους-ενώσεις
φορέων, ερευνητικούς φορείς κλπ.
Η διαδικασία της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος πραγματοποιήθηκε επί τη βάση
δύο διαστάσεων και της συγκρότησης της αντίστοιχης εταιρικής σχέσης:
 Τομεακή διάσταση
 Εθνική και περιφερειακή διάσταση με εστίαση στην έξυπνη εξειδίκευση

1.

Τομεακή Διάσταση

Η οργανωτική δομή για το σχεδιασμό του ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προέβλεψε
την σύσταση Τομεακών Ομάδων Σχεδιασμού παράλληλα και σε συνεργασία με τις Πλατφόρμες
Καινοτομίας της διαδικασίας της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Οι Τομεακές Ομάδες Σχεδιασμού
συστάθηκαν βάσει των επιλεγμένων τομέων προτεραιότητας της χώρας: Αγροδιατροφή/
Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές/ Logistics, Υλικά – Κατασκευές,
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Τουρισμός, Υγεία και Φάρμακα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
O ρόλος των Τομεακών Ομάδων Σχεδιασμού είναι η συν-διαμόρφωση με τους κοινωνικούς
εταίρους και όλους τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, της αναπτυξιακής στρατηγικής στους
τομείς αρμοδιότητας τους (Τομεακά Σχέδια Ανάπτυξης) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020.

2.

Εθνική και περιφερειακή διάσταση με εστίαση στην έξυπνη εξειδίκευση

Για τους τομείς/κλάδους που έχουν αναδειχτεί ως τομείς προτεραιότητας η Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προχώρησε στην περαιτέρω εξειδίκευσή τους μέσω δομημένης
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Η διαδικασία αυτή συνέβαλε στον εντοπισμό των κρίσιμων δραστηριοτήτων στις οποίες θα πρέπει
να εστιασθεί η ερευνητική και τεχνολογική προσπάθεια στη νέα προγραμματική περίοδο και στη
διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΣΕΤΑΚ) 2015-2021 (εθνική στρατηγική RIS λαμβάνοντας υπόψη και τις περιφερειακές
στρατηγικές RIS3 που διαμορφώνονται παράλληλα από τις Περιφέρειες).
Η συγκρότηση της εταιρικής σχέσης που λειτούργησε κυρίως μέσω των Τομεακών Ομάδων
Σχεδιασμού καθώς και των πλατφορμών καινοτομίας της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της κατάρτισης του
Προγράμματος διασφάλισε την συλλογική πληροφοριακή τροφοδότηση για την κατάρτιση του
επιχειρησιακού προγράμματος μέσω της σύνθεσης όλων των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων
που πραγματοποιήθηκαν.
Κατά τη φάση εφαρμογής του προγράμματος και τη διαμόρφωση του πλαισίου των μηχανισμών
διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος θα
αξιοποιηθεί η εμπειρία της διαβούλευσης αυτής. με στόχο την προώθηση του νέου αναπτυξιακού
υποδείγματος που στηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Σημαντική θα είναι επίσης η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, στην εκπόνηση προτάσεων και
στην υλοποίηση δράσεων που στηρίζονται από το ΕΚΤ με κύρια χαρακτηριστικά την ανάπτυξη του
κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, την προώθηση πολιτικών για σημαντικά οικονομικά και
κοινωνικά θέματα συστημικού χαρακτήρα καθώς και την προώθηση των συνεργασιών και των
δικτυώσεων οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

3. Επιτροπή Παρακολούθησης
Κορυφαίο όργανο για τη συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση του ΕΠ είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης, για τη λειτουργία της οποίας λαμβάνονται
μέτρα ουσιαστικής και αποτελεσματικής λειτουργίας με στόχο την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητάς της. Πέραν των τυπικών μέτρων ενίσχυσης του επιχειρησιακού της
χαρακτήρα, όπως η αντιπροσωπευτική σύνθεση και η υποστήριξη της λειτουργίας από τη
Διαχειριστική Αρχή, πρόκειται να ληφθούν μέτρα άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών
της, με αναμενόμενο αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κινητοποίησή τους.
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Η σύνδεση του προγράμματος με τα λοιπά τομεακά και τα
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
1)

Περιφερειακά Προγράμματα: Το ΕΠΑνΕΚ κατά τον σχεδιασμό του έχει λάβει υπόψιν τις
περιφερειακές προτεραιότητες όπως αναδείχθηκαν από τις περιφερειακές στρατηγικές για
την έξυπνη εξειδίκευση. Οι στρατηγικές αυτές επηρέασαν σημαντικά τις προτεραιότητες της
αντίστοιχης εθνικής RIS3. Μέσα από την μεθοδολογική ανάλυση αποδεικνύεται ότι οι
στρατηγικές αυτές συγκλίνουν θεματικά με σχεδόν απόλυτο τρόπο. Η συστηματική
διαβούλευση μέσα από τις σχετικές πλατφόρμες καινοτομίας που αναπτύχθηκαν οδήγησε σε
συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι οποίες υποστηρίζουν σε εθνικό επίπεδο τόσο τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας όσο και τους νέους δυναμικούς χώρους ανάπτυξης
μέσα από την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ταυτόχρονα, προέκυψαν
συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις σε επίπεδο στρατηγικής παρέμβασης ανάμεσα στις εθνικές
στρατηγικές επεμβάσεις και αυτές σε περιφερειακό επίπεδο.
Με βάση τα παραπάνω, κατά κύριο λόγο, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας στη βάση των αρχών της έξυπνης
εξειδίκευσης θα υποστηριχθεί από τους πόρους του ΕΠΑνΕΚ, με στόχο την
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των σημαντικών αναπτυξιακών αναγκών και
όπου απαιτείται λόγω της ειδικής φύσης ή της κλίμακας των αναγκών και επιδιωκόμενων
αλλαγών θα χρησιμοποιηθούν πόροι των ΠΕΠ.
Στις βασικές κατηγορίες δράσεων που εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους περιλαμβάνονται
δράσεις άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω επιχορηγήσεων ή έμμεσων
χρηματοδοτήσεων μέσω επιστρεπτέων χρηματοοικονομικών εργαλείων ή /και συνδυασμού
αυτών καθώς και δράσεις διασύνδεσης των επιχειρήσεων με φορείς που διεξάγουν έρευνα.
Δράσεις προώθησης της έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την
έξυπνη εξειδίκευση που συνδέονται με την εξυπηρέτηση στόχων και προτεραιοτήτων εθνικής
κλίμακας καθώς και των προτεραιοτήτων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (excellence),
δράσεις υψηλού σχετικά προϋπολογισμού οι οποίες, εάν και περιφερειακής εμβέλειας, δεν
είναι δυνατόν να καλυφθούν από τους περιορισμένους πόρους των ΠΕΠ ή/και δράσεις στις
οποίες συμμετέχουν φορείς από διάφορες περιφέρειες, θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑνΕΚ.
Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις εθνικής εμβέλειας που αφορούν στην ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναμικού, της αριστείας, της εξωστρέφειας (και μέσω διακρατικών
συνεργασιών) των υποδομών έρευνας (στο πλαίσιο του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών
Υποδομών) καθώς και υποδομών καινοτομίας, ως δομές βελτίωσης του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος όπως π.χ. υποδομές για την εγκατάσταση και τη λειτουργία σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών προτυποποίησης και
πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, πραγματοποίηση συνδυαστικών δράσεων προβολής
διαφορετικών κλάδων/προϊόντων στο εξωτερικό κλπ.
Από την άλλη, μέσω των ΠΕΠ θα υλοποιηθούν δράσεις που στοχεύουν στο παραγωγικό
δυναμικό των περιφερειών και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους μέσω της έρευνας και
καινοτομίας σε σχέση και με την ανάδειξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους. Από τα
ΠΕΠ προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων χαμηλού σχετικά προϋπολογισμού με τοπική
στόχευση, αξιοποίηση και ανάδειξη περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων με στόχο
την ενίσχυση των ικανοτήτων των Περιφερειών (stairway to excellence, με κύρια συμμετοχή
των φορέων της Περιφέρειας.
Όσον αφορά τις δράσεις ενίσχυσης της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, θα
χρηματοδοτηθούν κυρίως από το ΕΠΑνΕΚ και περιορισμένα από τα ΠΕΠ. Αντίστοιχα, οι
δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων θα υποστηριχθούν από το ΕΠΑνΕΚ
κυρίως σε ότι αφορά στα κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης ενώ από τα ΠΕΠ θα
υποστηριχθούν παρεμβάσεις σε κτίρια περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα. Οι δράσεις
ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων θα χρηματοδοτηθούν κατά βάση από
το ΕΠΑνΕΚ όπως και οι δράσεις που αφορούν στα έξυπνα δίκτυα.
Επίσης, το ΕΠΑΝΕΚ θα συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης
και της καινοτομίας μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και ανάπτυξης επιχειρηματικών
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δεξιοτήτων, κατάρτισης των ερευνητών καθώς και απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της έξυπνης εξειδίκευσης
2)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση & Δια
βίου μάθηση (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ)»: Μέσω του ΕΠΑνΕΚ επιδιώκεται η προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του
νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας, λειτουργώντας ευνοϊκά προς την κατεύθυνση
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, ιδίως σε τομείς αιχμής για την ελληνική
οικονομία στο πλαίσιο του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας που αποτελεί κύριο στόχο
του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Το ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ εστιάζει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες
μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας δρώντας συμπληρωματικά στο ΕΠΑνΕΚ το
οποίο θα συμβάλλει στη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης με ανάγκες της αγοράς
εργασίας σε συνδυασμό με την υποστήριξη συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ μέσω του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ θα υλοποιηθούν ευρύτερου
χαρακτήρα οριζόντιες παρεμβάσεις.

3)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα (ΕΠΜΔΤ)»: Το
ΕΠΜΔΤ εστιάζει στη βελτίωση του επιτελικού χαρακτήρα της Διοίκησης και την εξασφάλιση
συντονισμού του Δημοσίου Τομέα καθώς και στη προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων του Δημοσίου Τομέα. Ειδικότερα, το
ΕΠΜΔΤ θα αντιμετωπίσει οριζόντια όλα τα επίπεδα λειτουργίας, παραγωγής και ανάπτυξης
συμβάλλοντας στον καλό συντονισμό, ευελιξία και εξωστρέφεια της Δημόσιας Διοίκησης
αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Έτσι δίνεται προτεραιότητα για το ΕΠΑνΕΚ στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και στην αναβάθμιση της
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα με μείωση της
γραφειοκρατίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, το ΕΠΜΔΤ, στοχεύει
στον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη διασφάλιση αναβαθμισμένων και φιλικών στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών μέσω αξιοποίησης και των ΤΠΕ, ενώ το ΕΠΑνΕΚ θα
στοχεύσει στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής που βελτιώνουν τα
συνθήκες άσκησης του επιχειρείν.

4)

Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αγροτική Ανάπτυξη» (ΕΠΑΑ) και «Θάλασσα &
Αλιεία» (ΕΠΘΑ): Το ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στη συμπληρωματικότητα με τις αντίστοιχες δράσεις
που προωθούνται από το ΕΠΑΑ και το ΕΠΘΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων για τον δευτερογενή τομέα, στα πεδία εφαρμογής της έρευνας και καινοτομίας, της
πιστοποίησης των προϊόντων, της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, της προώθησης της
εξωστρέφειας, της ενίσχυσης συνεργατικών σχημάτων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να
αξιοποιηθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Οι προωθούμενες δράσεις αφορούν σε
στοχευμένες παρεμβάσεις στο «οικοσύστημα» των επιχειρήσεων αγροδιατροφής και
βιομηχανίας τροφίμων, με στόχο την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους.

5)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη»: Το ΕΠΑνΕΚ θα υποστηρίξει συμπληρωματικές δράσεις διαχείρισης αποβλήτων,
εισαγωγής και αξιοποίησης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καθώς και τη μέτρηση και
παρακολούθηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που παράγεται από την οικονομική
δραστηριότητα. Επίσης, το ΕΠΑνΕΚ θα συμβάλλει στην χωροθέτηση και κατασκευή
εγκαταστάσεων επεξεργασίας επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων, ενώ θα μοχλεύσει
και
ιδιωτικούς πόρους μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων για Κέντρα
Επαναχρησιμοποίησης στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα.
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Παράρτημα
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το περιεχόμενο των θεματικών στόχων και των επενδυτικών
προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από τη Κοινότητα.
(1) Ενίσχυσης της
Έρευνας, της
Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και της
Καινοτομίας
ΕΤΠΑ: 823 εκ

(α) 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
(β) Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη
δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και
ανάπτυξη και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της
προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών,
στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην
οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών,
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα
φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης,
καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων,
προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών
γενικής εφαρμογής

(2) Βελτίωση της
πρόσβασης σε ΤΠΕ,
της χρήσης και της
ποιότητάς τους

(α) Επέκταση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των
δικτύων υψηλών ταχυτήτων και στήριξη της υιοθέτησης των
αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στον χώρο της ψηφιακής
οικονομίας

ΕΤΠΑ: 520 εκ

(β) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του
ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ

(3) Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

(α) Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της
οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ: 884 εκ

(γ) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
(δ) Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε αγορές
(περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς) και να συμμετέχουν σε
διαδικασίες καινοτομίας

(4) Υποστήριξη της
μετάβασης σε μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

(α) Προαγωγή παραγωγής και διανομής ενέργειας που
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(β) Προαγωγή ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις επιχειρήσεις
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ΕΤΠΑ: 294 εκ

(γ) 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

(6) Διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικής χρήσης
των πόρων

(γ) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς

ΕΤΠΑ: 102 εκ

(στ) 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
(ζ) Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με
αποδοτική χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης,
της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών
επιδόσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

(7) Προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών
και άρση των εμποδίων
σε βασικές υποδομές
δικτύων

(ε) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του
εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής,
αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης
σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΕΤΠΑ : 292 εκ
(8) Προώθηση της
διατηρήσιμης και
ποιοτικής
απασχόλησης και
στήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

(iii) Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(v) Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές

ΕΚΤ: 526 εκ
(10) Επένδυση στην
εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την
επαγγελματική
κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση
ΕΚΤ: 53 εκ
(11) Ενίσχυση της
θεσμικής ικανότητας
των δημόσιων αρχών
και των
ενδιαφερόμενων
φορέων και της
αποτελεσματικής

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·

(i) Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο τις
μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και την ορθή
διακυβέρνηση.
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δημόσιας διοίκησης
ΕΚΤ: 84 εκ
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