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Προς: 
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β) Δ/νσεις Διοίκησης  
2) Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 
Προτύπων Περιφερειών Επίδειξης (Model Demonstrator Regions) για 
την ανάπτυξη σύγχρονων στρατηγικών συνεργατικών σχηματισμών 
(clusters strategies) 

1. Γενικά  
 
H μονάδα «Συμπλέγματα φορέων και υποστήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεις και Βιομηχανία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 
όλες τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες προκειμένου να αξιοποιήσουν, χωρίς 
οποιαδήποτε επιβάρυνση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συνεργατικών Σχηματισμών (European 
Cluster Observatory) με σκοπό την καλύτερη  προώθηση της έννοιας του 
συνεργατικού σχηματισμού (cluster) για την ανανέωση του δυναμικού των 
επιχειρήσεών τους, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης 
των ΜΜΕ στην εδαφική επικράτειά τους. Μέσω της εν λόγω πρόσκλησης θα 
επιλεγούν  έξι (6) Πρότυπα Περιφερειών Επίδειξης (model demonstrator 
regions),  οι οποίες θα υποστηριχθούν από το Παρατηρητήριο και θα 
αναδείξουν νέους ή καλύτερους τρόπους σχεδιασμού και υλοποίησης 
σύγχρονων πολιτικών συνεργατικών σχηματισμών, αξιοποιώντας στο μέγιστο 
βαθμό τη μετασχηματιστική δύναμη της καινοτομίας προς την κατεύθυνση 
διαμόρφωσης ανταγωνιστικών βιομηχανικών αξιακών αλυσίδων, τομέων και 
αναδυόμενων βιομηχανιών. 
 
2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς 

 

Το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς 
Σχηματισμούς (European Cluster Observatory) παρέχει στους αρμόδιους για 
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τη χάραξη πολιτικής ουδέτερες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
πολιτικές για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τα σχετικά μεγέθη τέτοιων 
σχηματισμών στην ΕΕ. Αυτή η υπηρεσία χαρτογράφησης συνεργατικών 
σχηματισμών στα κράτη μέλη προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και 
την αμοιβαία μάθηση. Για να διευκολύνει την ένταξη των ΜΜΕ σε 
συνεργατικούς σχηματισμούς, το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο συνεργατικών 
σχηματισμών παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι πρωτοβουλίες για συνεργατικούς σχηματισμούς, οι οποίες 
είναι χρήσιμες για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές που αναζητούν τόπους 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων και στρατηγικούς εταίρους στην ΕΕ. 

Τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο μιας προγραμματικής σύμβασης με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Παρατηρητήριο ανέλαβε να συγκροτήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για να υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, έξι πρότυπες 
περιφέρειες επίδειξης. Απώτερος στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να 
βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειές τους να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν καλύτερες στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και συνεργατικών 
σχηματισμών προκειμένου να συνδράμει τις επιχειρήσεις τους στην ανάπτυξη 
νέων, παγκόσμιων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε αναδυόμενες 
βιομηχανίες μέσω συνεργατικών σχηματισμών. Γι’ αυτό το λόγο, σκοπεύει να 
ενδυναμώσει το ρόλο του, επιδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίοι οι 
συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να διευκολύνουν την αναγέννηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, αειφόρο, χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.  

Το Παρατηρητήριο διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικής για τους 
συνεργατικούς σχηματισμούς, κάνοντας καλύτερη χρήση του δυναμικού της 
καινοτομίας, ειδικότερα για την ενδυνάμωση υφιστάμενων και αναδυόμενων 
βιομηχανιών, εφαρμόζοντας την αποκαλούμενη προσέγγιση «επίδειξης 
μεγάλης κλίμακας». 

 

3. Η προσέγγιση «Επίδειξης μεγάλης κλίμακας» 

 
Η προσέγγιση επίδειξης μεγάλης κλίμακας όσον αφορά την καινοτομία 
υπηρεσιών αποτελεί μία νέα, συστημική προσέγγιση που απαιτεί περιφερειακή 
υπεροχή και καθορισμό προτεραιοτήτων. Παρέχει πλαίσια και ρυθμίσεις για τον 
έλεγχο της οικονομικής βιωσιμότητας, την παροχή συντονισμένων υπηρεσιών 
και την εξασφάλιση ανάδρασης στην περιφερειακή πολιτική. Για μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, τα έργα επίδειξης μεγάλης κλίμακας μπορεί να παρέχουν 
ανοικτή πρόσβαση που θα τους επιτρέπει να συμβάλουν στο όραμα της 
περιφερειακής ανάπτυξης ενώ, ταυτόχρονα, να αναπτύσσουν μέσω 
συνεργασιών ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα βρουν τη 
θέση τους σε παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες. Η προσέγγιση του έργου επίδειξης 
μεγάλης κλίμακας ξεκινά από τη ζήτηση της κοινωνίας ή του καταναλωτή – το 
πρόβλημα – και στη συνέχεια ανατροφοδοτείται από τις ανάγκες του χρήστη και 
τις προκλήσεις όσον αφορά τις δυνητικές τεχνικές λύσεις και λύσεις που 
προσφέρει η καινοτομία υπηρεσιών και την αντίστοιχη απαιτούμενη στήριξη. Η 
ανάπτυξη και οι δοκιμές αυτών υπό πραγματικές συνθήκες διαφέρουν από τις 
δοκιμές τεχνολογικής σκοπιμότητας μέσω έργων εμπορικής αναπαραγωγής 
που μπορεί ή όχι να λειτουργούν εντός ενός περιβάλλοντος διαφορετικού από 



 

 3 

εκείνου εντός του οποίου καθορίστηκαν και δημιουργήθηκαν αρχικά. Σκοπός 
είναι να προσφέρουν νέους και καλύτερους τρόπους προσέλκυσης νέων 
πελατών και καλύτερης ικανοποίησης των μεταβαλλόμενων αναγκών τους. 
Αποτέλεσμα αυτού, νέες ικανότητες μπορεί να διαμορφωθούν στην περιφέρεια 
πράγμα που οδηγεί σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν 
ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά. Τρία έργα επίδειξης μεγάλης κλίμακας– 
CULTWAyS, LIMES και Grow Mobile – ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2011 στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας κινητών υπηρεσιών και βιομηχανιών 
κινητικότητας και έχουν επέλθει τα πρώτα αποτελέσματα1. 
 
Προκειμένου να αποκτηθεί περαιτέρω εμπειρία στην αξιοποίηση μιας 
προσέγγισης έργου επίδειξης μεγάλης κλίμακας για την καινοτομία υπηρεσιών, 
η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία θα επιλέξει τις έξι πρότυπες 
περιφέρειες επίδειξης.  
 
4. Είδος υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τους 
Συνεργατικούς Σχηματισμούς στις πρότυπες περιφέρειες επίδειξης 
 
 
Οι επιλεγόμενες πρότυπες περιφέρειες επίδειξης θα λάβουν τις εξής 
συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς: 
 
(α) Μια συνοπτική έκθεση αξιολόγησης η  οποία θα παρουσιάσει αναλυτικά τη 
σχετική σημασία και το δυναμικό των συνεργατικών σχηματισμών των 
βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην εδαφική τους επικράτεια καθώς και 
των υποστηρικτικών μέτρων κατόπιν επισκέψεων μελέτης και συνεντεύξεων με 
τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή η έκθεση θα κεφαλαιοποιήσει τα 
αποτελέσματα της επικαιροποιημένης χαρτογράφησης των συνεργατικών 
σχηματισμών των οικείων περιφερειών και της ανάλυσης των τάσεων των 
συνεργατικών σχηματισμών. 
 
(β) Μια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης αριστείας των ευρωπαϊκών 
συνεργατικών σχηματισμών, η οποία θα αναδείξει τη σημασία ύπαρξης 
ευνοϊκών συνθηκών για τις περιφερειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρηματικές 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένη 
θεματική περιοχή ή αναδυόμενη βιομηχανία που αντιστοιχεί στα προβλήματα 
της περιφέρειας. 
 
(γ) Διοργάνωση διήμερης συνάντησης αξιολόγησης από ομότιμους για την 
προαγωγή ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στην περιφέρεια και την λήψης 
εξειδικευμένης γνώσης για την πολιτική ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών. 
 
(δ) Παροχή συστάσεων, λεπτομερούς σχεδίου δράσης και οδικού χάρτη για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πρότυπη περιφέρεια. 
 
(ε) Προώθηση και προβολή της προσέγγισης ‘επίδειξης μεγάλης κλίμακας’ μέσω 
των ιστοσελίδων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συνεργατικών Σχηματισμών 
                                                           
1
 Βλ. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/documents/no.4_service_inno-

vation _el.pdf 
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και της σχετικής ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεις και 
Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ενημερωτικού δελτίου και των 
ευρωπαϊκών συνεδρίων  για τους συνεργατικούς σχηματισμούς. 
 
5. Η επιλογή των προτύπων περιφερειών επίδειξης 
 
Οι περιφέρειες αναμένεται να υποβάλουν την αίτησή τους με μια 5σέλιδη 
πρόταση (concept note), η οποία θα πρέπει να περιγράφει τα εξής: 
 

 Τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις ευκαιρίες στο πλαίσιο των οποίων 
θα υλοποιηθεί μια σύγχρονη πολιτική συνεργατικών σχηματισμών. 

 Το όραμα της περιφέρειας για την πολιτική των συνεργατικών 
σχηματισμών. 

 Την προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
του Παρατηρητηρίου. 

 Τη δέσμευση της περιφέρειας και τη φιλοδοξία υλοποίησης της 
προσέγγισης ‘επίδειξης μεγάλης κλίμακας’ και των συστάσεων πολιτικής 
για τους συνεργατικούς σχηματισμούς του Παρατηρητηρίου. 

 
Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί με όρους σαφήνειας και ποιότητας της 
περιγραφής (30%), συνάφειας (30%) και προσδοκώμενης απήχησης (30%). 
Δεν παρέχεται συγκεκριμένο πρότυπο εντύπου αίτησης, ενώ δεν θα γίνουν 
δεκτά παραρτήματα συνοδευτικά της πρότασης. 
 
6. Τρόπος και χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων 
 
Η αποστολή των προτάσεων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά (e-mail) προς τη 
μονάδα D5 «Συμπλέγματα και Αναδυόμενες Επιχειρήσεις» της Γενικής 
Διεύθυνσης Επιχειρήσεις και Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εξής 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Carsten.Schierenbeck@ec.europa.eu. 
 
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 12η Μαΐου 2014. Το 
αποτέλεσμα της επιλογής θα γίνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι 
το τέλος του Ιουνίου 2014. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν σε συνάντηση 
από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο το δεύτερο εξάμηνο του έτους και θα λάβουν 
συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του επόμενου 
έτους.  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

. 
                                                         H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

             
 
 
              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
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Σ. Πέτρουλα 3, Τ.Κ. 13341 Άνω Λιόσια  
3) Ε.Ν.Π.Ε.  
Μεσογείων 15, Τ.Κ. 11526 Αθήνα  
4) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ  
5) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), Τ.Κ. 106 79 Αθήνα  
6) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Βας.Σοφίας 2, Τ.Κ. 10674 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη  
7) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ. 10557 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο  
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κ. Σ. Πλυμάκη & κας Μ. Παπακωνσταντίνου) 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site 
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις-
Ανακοινώσεις) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
 

 
 

 

 

 

 

 


