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ΘΕΜΑ: Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) παγκοσμίου
κύρους - Ενισχύοντας την Αριστεία στα Clusters (Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαΠλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
Με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων με κωδικό 62-G-ENTCIP-13-N04C031, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου για
την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στοχεύει στη συνέχιση των προσπαθειών της Ε.Ε για την ενίσχυση της
αριστείας των Συμπλεγμάτων Καινοτομίας (Clusters) με την περαιτέρω χρήση
των αποτελεσμάτων και των εργαλείων που αναπτύχθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αριστείας Συμπλεγμάτων Καινοτομίας (European
Cluster Excellence Initiative) και με βάση την εμπειρία και τη γνώση που
αντλήθηκε από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2011 και τα
υφιστάμενα έργα τα οποία αφορούν στη δημιουργία αριστείας στα
Συμπλέγματα Καινοτομίας.
1. Γενικά
Οι καινοτομικές και τεχνολογικές επιδόσεις μιας χώρας/ περιφέρειας
προκύπτουν ως το αποτέλεσμα ενός συνόλου σύνθετων διασυνδέσεων
ανάμεσα στους φορείς που παράγουν, διανέμουν και αξιοποιούν διάφορες
μορφές γνώσης και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο
οι φορείς αυτοί αλληλεπιδρούν ως στοιχεία ενός συνολικού συστήματος
παραγωγής και εφαρμογής της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη που
βασίζεται στη γνώση και στην καινοτομία διακρίνεται από δύο σημαντικά
χαρακτηριστικά: τη συγκέντρωση σε περιοχές (γεωγραφικές ή/και θεματικές)
όπου εντοπίζονται φορείς παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας, ανθρώπινο
δυναμικό υψηλής στάθμης, επιχειρήσεις που βασίζονται στη γνώση,
καινοτομικοί κλάδοι και τη δημιουργία νέων συνεργιών, συνεργασιών και
δικτύωσης μεταξύ των παραπάνω.
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Στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, ο όρος “clusters” έχει χρησιμοποιηθεί
για να περιγράψει μια μεγάλη ποικιλία από επιχειρηματικές συμπράξεις που
ξεκινούν από ομάδες επιχειρήσεων που έχουν συγκεντρωθεί σε μια
συγκεκριμένη γεωγραφικά περιοχή με στόχο την μείωση του κόστους
(cohesive clusters), έως και διασυνδεδεμένες σε αλυσίδα προστιθέμενης
αξίας, αλληλοεξαρτώμενες επιχειρήσεις, που εξειδικεύονται σε τομείς υψηλής
τεχνολογίας, αξιοποιούν την γνώση (new industrial districts)
και
αναπτύσσουν την καινοτομία εκμεταλλευόμενες το κοινωνικό κεφάλαιο και
την συλλογική μάθηση (innovative milieux). Στις περισσότερες ωστόσο
περιπτώσεις, η έννοια cluster εμπεριέχει τα στοιχεία της γεωγραφικής
γειτνίασης, της δικτύωσης και της εξειδίκευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών
παγκοσμίου επιπέδου σε ολόκληρη την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εγκαινίασε το 2009 την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκό Σύμπλεγμα Αριστείας
(European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Βασικός στόχος της εν λόγω
πρωτοβουλίας ήταν, πρώτον, ο σχεδιασμός και η επικύρωση ενός
μεθοδολογικού εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης για τη βελτίωση των
εσωτερικών διαχειριστικών διαδικασιών των συνεργατικών σχηματισμών, και
δεύτερον, η ανάπτυξη υλικού κατάρτισης των διαχειριστών των εν λόγω
σχηματισμών. Η εφαρμογή του ανωτέρω μεθοδολογικού εργαλείου
πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο
πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία το 2011 με αποτέλεσμα την επιδότηση τεσσάρων (4) έργων
συνολικά 20 δημόσιων εταίρων από 14 επιλέξιμες χώρες του προγράμματος
για τη βελτίωση των διαχειριστικών πρακτικών συνεργατικών σχηματισμών.
2. Στόχος της πρόσκλησης
Στόχος της παρούσας πρόκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλλει
στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της αριστείας στη διαχείριση
των clusters. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα αξιοποιηθούν μεταξύ
άλλων και τα αποτελέσματα και εργαλεία που αναπτύχθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Αριστεία των Clusters -European Cluster
Excellence Initiative (ECEI) καθώς και η εμπειρία που προέκυψε από την
πρόκληση υποβολής προτάσεων του 2011 καθώς και από τα τρέχοντα έργα
που επικεντρώνονται στην αριστεία των clusters.
Πιο συγκεκριμένα η παρούσα δράση θα υποστηρίξει τις εξής δραστηριότητες:
Δραστηριότητες εκπαίδευσης που απευθύνονται σε όλους τους
εταίρους του κάθε έργου και θα επικεντρώνονται στη βέλτιστη χρήση
του εργαλείου benchmarking που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή
Γραμματεία για την Ανάλυση των Clusters (European Secretariat for
Cluster Analysis -ESCA) για την αξιολόγηση της επίδοσης στη
διαχείριση των clusters.
 Δραστηριότητες εκπαίδευσης που απευθύνονται σε όλους τους
εταίρους του κάθε έργου, για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι
managers των clusters ώστε να βελτιώσουν τις διαχειριστικές τους
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δεξιότητες και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στα μέλη των
cluster τους, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται
από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Αριστεία των clusters (European
Foundation for Cluster Excellence - EFCE)
 Δραστηριότητες για την υποστήριξη των προσπαθειών των clusters, τα
οποία ήδη έχουν λάβει τη βασική διάκριση αριστείας (bronze label of
excellence), να ανέλθουν στην επόμενη βαθμίδα αριστείας (gold level).
Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία
και υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Γραμματείας για την Ανάλυση των
Clusters (European Secretariat for Cluster Analysis -ESCA) και του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Αριστεία των clusters (European Foundation
for Cluster Excellence - EFCE). Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης θα πρέπει να
διεξάγονται με αποδοτική, ακόλουθη και βέλτιστη διαχείριση πόρων σύμφωνα
με τις οδηγίες που δίνονται στο σχετικό πακέτο εντύπων της παρούσας
πρόσκλησης.
3. Επιλεξιμότητα
Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινοπραξίες που θα υποβάλλουν προτάσεις
έργων, έχουν περιφερειακές ή εθνικές δημόσιες αρχές ή φορείς που
χρηματοδοτούν ή διαχειρίζονται προγράμματα clusters στις αντίστοιχες
περιοχές τους. Κάθε κοινοπραξία θα πρέπει να απαρτίζεται από εταίρους από
τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο CIP
(Competitiveness & Innovation Programme), δηλαδή όλες οι επιλέξιμες
χώρες-μέλη και άλλες επίσης χώρες που αναφέρονται στην πρόσκληση
υποβολής προτάσεων
4. Προϋπολογισμός και χρονική διάρκεια έργων
Μέγιστος προϋπολογισμός 1.377.000 ευρώ συνολικά. Θα χρηματοδοτηθούν
έως και 4 έργα και η κοινοτική συνεισφορά για κάθε έργο θα είναι έως
344.250 ευρώ. Η κοινοτική χρηματοδότηση ανέρχεται στο 95% των
συνολικών επιλέξιμων δαπανών κάθε έργου. Η διάρκεια των έργων θα είναι
24 μήνες και αναμένεται να ξεκινήσουν από το Νοέμβριο του 2013.
5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι
τις 18 Ιουνίου 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:
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6578
&tpa=0&tk=&lang=el
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
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6) Κ.Ε.Δ.Ε.
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,
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Πλ. Ελευθερίας, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κας. Β. Μαδούλκα)
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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