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ΘΕΜΑ: Επιδότηση Συμπράξεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Πλατφόρμας Καινοτομίας στο Design (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο
για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
Με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων με κωδικό 76-G-ENTCIP-13-C-N05S00, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου για
την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP), η Μονάδα για την Καινοτόμο
Πολιτική για την Ανάπτυξη της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και
Στρατηγικής ΕΕ2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην επιτάχυνση
της υιοθέτησης του σχεδίου στις πολιτικές καινοτομίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο και στην προώθηση της χρήσης του
σχεδίου/σχεδιασμού από την ευρωπαϊκή βιομηχανία καθώς επίσης και από το
δημόσιο τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την
αποτελεσματική χρήση των πόρων. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα καλά
οργανωμένο σύνολο δράσεων, οι οποίες θα αυξήσουν την ενσωμάτωση του
design στις πολιτικές καινοτομίας και θα υποστηρίξουν τη δημιουργία του
δυναμικού και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση των
πολιτικών αυτών. Το σύνολο των δράσεων αυτών θα ονομασθεί "European
Design Innovation Platform" (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καινοτομία στο
Design) και θα ενταχθεί στο πλαίσιο του προσεχούς Σχεδίου Δράσης για την
Καινοτομία που βασίζεται στο Design (Design-Driven Innovation).
1. Γενικά
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες που
προβλέπει επικεντρώνονται στις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και
την καινοτομία ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη έξυπνης,
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας», σε συνδυασμό με τις
εμβληματικές πρωτοβουλίες για το ψηφιακό θεματολόγιο, για τη βιομηχανική
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πολιτική και για την Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
και με την πράξη για την ενιαία αγορά, έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες της
Ένωσης να καινοτομούν. Ειδικότερα, η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση
καινοτομίας» αφορά τη δημιουργία μιας δυναμικής οικονομίας, βασισμένης
στην καινοτομία, τροφοδοτούμενης με ιδέες και δημιουργικότητα και ικανής να
εντάσσεται σε παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες, να αξιοποιεί δυνατότητες, να
καταλαμβάνει νέες αγορές και να δημιουργεί υψηλής ποιότητας θέσεις
εργασίας.
Από την ανάλυση των επιδόσεων των χωρών και του πίνακα αποτελεσμάτων
περιφερειακής καινοτομίας του 2012 προκύπτει ότι παραμένουν οι αποκλίσεις
μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά την καινοτομία και ότι ο κίνδυνος
μεγαλώνει με την κρίση. Οι ισχυρές και καινοτόμες περιφέρειες ωθούν τις
επιδόσεις των πιο καινοτόμων χωρών, ενώ οι κινητήριες αυτές δυνάμεις είναι
λιγότερο διαδεδομένες σε άλλα κράτη μέλη. Οι περιφερειακές καινοτομικές
επιδόσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές κατά την περίοδο 2007-2011, πλην
όμως παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με τις επιδόσεις σε
επίπεδο χώρας. Αυτή η περιφερειακή πολυμορφία απαιτεί καλύτερη
προσαρμογή των πολιτικών για την καινοτομία στα σχετικά πλεονεκτήματα
των επιμέρους περιφερειών. Η προσπάθεια αυτή θα ενθαρρυνθεί στο πλαίσιο
της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, 2014-2020. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να καταστρώσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη
ειδίκευση σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Η «πλατφόρμα έξυπνης
ειδίκευσης» βοηθά τις δημόσιες αρχές στον σχεδιασμό τέτοιων στρατηγικών,
μέσω αξιολογήσεων από ομότιμους κριτές, κατευθυντήριων γραμμών και
ημερίδων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προς το παρόν έχουν εγγραφεί
στην πλατφόρμα αυτή τρία κράτη μέλη της ΕΕ και 103 περιφέρειες 19 άλλων
κρατών μελών. Για να βοηθηθούν οι περιφέρειες να ανέβουν την «κλίμακα της
αριστείας», θα μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» και της χρηματοδότησης για τη συνοχή, θα υποστηριχθεί η
αδελφοποίηση/συνεργασία μεταξύ υφιστάμενων και αναδυόμενων κέντρων
αριστείας, θα δημιουργηθεί διευκόλυνση μάθησης της άσκησης πολιτικής και
θα ιδρυθούν πανεπιστημιακές έδρες Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
Περαιτέρω, είναι διαπιστωμένο ότι οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας
συνενώνουν τους διαθέσιμους πόρους και επικεντρώνουν μέτρα που
αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση στην αντιμετώπιση των βασικών
κοινωνικών προκλήσεων. Τα μέτρα αυτά πρέπει φυσικά να εφαρμοστούν για
να αρχίσουν να αποφέρουν αποτελέσματα, αλλά αποτελούν ήδη θεμελιώδη
αλλαγή προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς τούτο, η συμμαχία του ευρωπαϊκού
κλάδου δημιουργικότητας δρομολόγησε πολιτικό διάλογο και οκτώ
συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τα κουπόνια καινοτομίας, την ευκολότερη
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τους πόλους αριστείας και συνεργασίας,
με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δημιουργικών κλάδων και την
καλύτερη χρήση όλων των μορφών γνώσης και δημιουργικότητας από άλλους
κλάδους. Το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σχεδίου εξέδωσε 21 συστάσεις,
με βάση τις οποίες η Επιτροπή θα εφαρμόσει σχέδιο δράσης για την
προώθηση της ενσωμάτωσης και της κατανόησης του ρόλου του σχεδίου
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στην πολιτική για την καινοτομία. Μεταξύ των έξι πεδίων στρατηγικής δράσης
ξεχωρίζει και το Σχέδιο για έναν Καινοτόμο Δημόσιο Τομέα.
2. Στόχος της πρόσκλησης
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να επιταχύνει
την ενσωμάτωση του design (σχεδιασμού) στις πολιτικές και τα προγράμματα
για την καινοτομία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη πρόσκληση επιδιώκει να αυξήσει την
αξιοποίηση του design, τόσο από την ευρωπαϊκή βιομηχανία/ επιχειρηματική
κοινότητα όσο και από το δημόσιο τομέα, ενισχύοντας έτσι τη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας, την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματική
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση της
απόκλισης μεταξύ των προηγμένων περιφερειών ως προς την εφαρμογή
καινοτομίας βασισμένης στο design, και αυτών που υπολείπονται στο πεδίο
αυτό.
3. Επιλεξιμότητα
Οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινοπραξίες νομικών προσώπων που
εδρεύουν σε τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά επιλέξιμα κράτη. Οι
συμμετέχοντες στις κοινοπραξίες που θα υποβάλλουν προτάσεις, θα πρέπει
να είναι οργανισμοί (νομικά πρόσωπα) κάθε είδους ή και ομάδες αυτών, που
προτίθενται και έχουν τις δεξιότητες να αναπτύξουν το σύνολο των δράσεων
που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.
4. Προϋπολογισμός και χρονική διάρκεια έργων
Ο μέγιστος προϋπολογισμός που έχει δεσμευθεί για τη συγκεκριμένη
πρόσκληση ανέρχεται σε 2.850.000 ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί μόνο ένα (1)
έργο. Το μέγιστο ποσοστό της κοινοτικής συνεισφοράς ανέρχεται σε 75% των
επιλέξιμων δαπανών. Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 36 μήνες. Η
ενδεικτική χρονική περίοδος έναρξης των έργων είναι ο Δεκέμβριος 2013.
5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι
τις 2 Ιουλίου 2013 στις 17:00 τοπική ώρα Βρυξελλών..
6. Περισσότερες πληροφορίες
Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και
οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, διατίθενται στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdent
ifier=76-G-ENT-CIP-13-C-N05S00&specificProgram=EIP
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ανωτέρω
ευρωπαϊκού προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να
επικοινωνούν με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Enterprise Europe Network-Hellas
Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ.11635, Αθήνα
Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, e-mail: akarah@ekt.gr)
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραμμα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του
ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1
του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η
επιτυχής συμμετοχή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο εν λόγω αλλά και σε όλα
τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προϋποθέτει την πλήρη
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης,
των εταιρικών σχέσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά
και όλων των εν δυνάμει πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του
πενταετούς επιχειρησιακού σχεδιασμού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες
(α) Υπόψιν κας Κ. Ράντικ
(β) Υπόψιν κας Α. Δαλαμάγκα
2) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Enterprise Europe Network-Hellas
Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ.11635, Αθήνα
Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
5) ΠΕΔ της Χώρας
6) Κ.Ε.Δ.Ε.
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Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, 10678 Αθήνα
7) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
8) Πανεπιστήμια-ΤΕΙ
9) Επιμελητήρια της Χώρας
10) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων Ελλάδος
Αινιάνος 8, 10434 ΑΘΗΝΑ
11) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
"anthropos.gr"
Fax: 210 8838914
12) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
13) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα
14) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη
(β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
15) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
16) EUROPE DIRECT – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Γεωργική και Βιοτεχνική
Σχολή Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 12, 551 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κ. Ευ. Βέργου)
17) EUROPE DIRECT – ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
Νικ.Φωκά και Μανουσογιαννάκη (Πλατεία Ιπποδρομίου), 54621
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κας Μ.Πάσχου)
18) EUROPE DIRECT – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ
Α.Ε.)
Μ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα (υπόψιν κ. Θ. Μπαλτά)
19) EUROPE DIRECT -ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα (υπόψιν κας Π. Γεωργίου)
20) EUROPE DIRECT -ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Περιφέρεια Πελοποννήσου
Παραλιακή Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ (υπόψιν κας
Α.Μαντά)
21) EUROPE DIRECT – ΡΟΔΟΥ- Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.
28 ης Οκτωβρίου 72, 851 00 ΡΟΔΟΣ (υπόψιν κας Φ.Παπασάββα)
22) EUROPE DIRECT – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι
Δρόμοι της Ελιάς»
Αριστομένους 91, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (υπόψιν κας Ρ. Γαραντζιώτη)
23) EUROPE DIRECT- ΛΑΜΙΑΣ-Δήμος Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
Λεωνίδου 9-11, 35100 ΛΑΜΙΑ (υπόψιν κας Α. Μυλωνά)
24) EUROPE DIRECT – ΚΡΗΤΗΣ- Περιφέρεια Κρήτης,
Πλ. Ελευθερίας, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κας. Β. Μαδούλκα)

5

25) EUROPE DIRECT – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
Οπλ.Πουτέτση 14, 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (υπόψιν κ.Δ.Γκόλα)
26) EUROPE DIRECT – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Περιβάλλοντος, Ισόγειο, Γραφείο 1Α, 81100
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (υπόψιν κας Μ. Γερούλια)
27) EUROPE DIRECT – ΕΡΤ- Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αθήνα 15342 (υπόψιν κ. Π. Βασιλόπουλου)
28) EUROPE DIRECT – ΑΤΤΙΚΗΣ- Δήμος Αθηναίων,
Αθηνάς 63, 10552 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Μ. Καραπαπά)
29) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ- ΕΒΕΑ,
Ακαδημίας 7, 10671 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ε.Σταρρά)
30) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΙΑΜΕΠ,
Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ελ. Φωκά)
31) EUROPE DIRECT – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- Αναπτυξιακή Ροδόπης,
Ν. Τσανακλή 15, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (υπόψιν κας Λ. Σαλτσίδου)
32) EUROPE DIRECT – ΠΑΤΡΑΣ- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
NEO Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ (υπόψιν κ.Δ. Καρβέλη)
33) EUROPE DIRECT –ΛΑΡΙΣΑΣ- Περιφέρεια Θεσσαλίας
Πλ. Κουμουνδούρου, 41110 Λάρισα (υπόψιν κα Β. Τοπούζη)
34) EUROPE DIRECT –ΞΑΝΘΗΣ- Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ
Β.Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη (υπόψιν κ. Δ. Μπαρδακίδη)

Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.
κ. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5.
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (σε 2 αντίγραφα)
6.
Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και δράσειςΔιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα και ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
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