ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑνΕΚ

Προτεινόμενος επικοινωνιακός τίτλος

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

Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

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

Ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις
Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις
επιχειρήσεις

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

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω καινοτόμων ιδεών

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

Αναβάθμιση επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρών
& Μεσαίων Επιχειρήσεων

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

Αύξηση των εξαγωγών σε στρατηγικούς τομείς της χώρας

1.6 - Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο
της χώρας

Διείσδυση νέων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας

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

Μείωση αποβλήτων και περιβαλλοντικής ρύπανσης επιχειρήσεων

2.1 - Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και
αυτοαπασχόλησης

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας

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

Προσαρμογή εργαζόμενων και επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης
και κατάρτισης
2.4 - Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της
Βελτίωση και στήριξη της επιχειρηματικότητας από τη δημόσια
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα διοίκηση
3.1 - Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας για
τη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας

Αναβάθμιση & ανάπτυξη υποδομών έρευνας & καινοτομίας για τη
στήριξη της επιχειρηματικότητας

3.2 - Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών
ταχυτήτων

Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών
ταχυτήτων

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

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των
επιχειρήσεων

3.4 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου
κτιριακού αποθέματος

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου
κτιριακού αποθέματος

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

Ενίσχυση του Τουρισμού με την αξιοποίηση του φυσικού και
πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας

3.6 - Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων και
απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησής τους

Ανάκτηση αποβλήτων/απορριμμάτων και επαναξιοποίηση τους

3.7 - Μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο

Μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο

3.8 - Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την
αποτελεσματικότερη διαχείρισης της διανομής ενέργειας

Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση της διανομής ενέργειας

5.Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης που αφορά τους
άξονες προτεραιότητες του ΕΚΤ

Ενίσχυση διαχείρισης και διοίκησης για τις δράσεις του Ευρωπαικού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

