
www.peproegr 
infoipiros@mou.gr 

Δράσεις Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας 

Νικόλαος Μπαλτογιάννης 

Ιωάννινα, 23/5/2018 



www.peproegr 
infoipiros@mou.gr 2/20 

www.peproe.gr 
infoipiros@mou.gr 

        peproe.gr 
 

Έξυπνη Εξειδίκευση 

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αφορά την 

ανεύρεση των τομέων και των δραστηριοτήτων μέσα από 

τις οποίες μια περιφέρεια μπορεί να επωφεληθεί 

αναπτυξιακά από τη χρήση και υποβοήθηση της έρευνας, 

της τεχνολογίας, της επιστήμης και τελικά της 

καινοτομίας. 

Αποσκοπώντας στην ενίσχυση της οικονομίας της 

Περιφέρειας αλλά και στην κοινωνικοποίηση της 

επιστημονικής γνώσης προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου.  
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Έξυπνη Εξειδίκευση 

ΤΠΕ και νεανική  

επιχειρηματικότητα 

Βιομηχανία 

της εμπειρίας 

Αγροδιατροφή 

Υγεία και Ευεξία 
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Ενίσχυση έρευνας 

Κέντρο 
Καινοτομίας 
Κρέατος 

Κέντρο 
Αναπαραγωγής 
και Γενετικής 
Βελτίωσης των 
Ζώων 

Κέντρο 
Αρωματικών και 
Φαρμακευτικών 
Φυτών  

Κέντρο Στήριξης 
Εξατομικευμένης 
Ιατρικής & 
Μοριακής Ιατρικής 
Ακριβείας 

Νέες ερευνητικές 
υποδομές 

1 εκ€ 
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Σύνδεση έρευνας & επιχειρηματικότητας 

Πειραματική ανάπτυξη νέων προϊόντων 

Νέα ερευνητικά προγράμματα – συνεργασία επιχειρήσεων με 
ερευνητικούς φορείς 

9 εκ€ 
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Υποβληθείσες Προτάσεις / Τομέα RIS 

Τομέας 
Επενδυτικά 
Σχέδια (αρ.) 

Δημόσια 
Δαπάνη (€) 

Προϋπολογισμός 
(€) 

Δημιουργική 
βιομηχανία 

2           684.840,00             833.300,00   

Υγεία/ Βιοτεχνολογία 23        7.546.439,96         8.711.916,20   

Αγροδιατροφή 32     10.628.477,18       12.594.043,98   

ΤΠΕ 8        3.298.612,49         3.892.640,82   

ΣΥΝΟΛΟ 65     22.158.369,63       26.031.901,00   
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Υγεία/Βιοτεχνολογία 

Δημιουργική βιομηχανία 

ΤΠΕ 

Αγροδιατροφή 

57,1% 

85,3% 

65,0% 

58,4% 

42,9% 

14,7% 

35,0% 
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Επιχειρήσεις Ερευνητικοί Φορείς 

Αρ. προτάσεων ανά 
έδρα Επιχειρήσεων 

% προϋπολογισμού ανά τομέα 

 14% 

  11% 

4% 

 71% 
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Μετάβαση από την έρευνα στην 
επιχειρηματικότητα 

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων start up  

Λειτουργία θερμοκοιτίδων μέσω Συνεργατικών Σχηματισμών 
Καινοτομίας 

2,1 εκ€ 

2 εκ€ 
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Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών 

Προβολή και προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών 
επιχειρήσεων τουριστικών επιχειρήσεων 

 Χρήση ΤΠΕ σε παραδοσιακούς κλάδους για 
διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμό  

Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
εξυπηρέτησης πολιτών 

Ψηφιακές υπηρεσίες στα μνημεία 

Εφαρμογές έξυπνων πόλεων 

Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 

2,4 εκ€ 

2,5 εκ€ 
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Ενίσχυση επιχειρήσεων 

Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων 

Επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού  

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών 

Οργανωτική καινοτομία & Εξωστρέφεια  

Επιδότηση δανείων (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

4,6 εκ€ 

5 εκ€ 

3 εκ€ 

3,1 εκ€ 

7,3 εκ€ 
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Επιχορήγηση των επιχειρήσεων για  την  

πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματιών 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση ανέργων 

2,5 εκ€ 

700.000€ 
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Συνεργασία επιχειρήσεων 

Αγροτοδιατροφή 

ΤΠΕ 

Τουρισμός  

Υγεία & 
Ευεξία 

700.000€ 
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Διαδικασία 

Έκδοση Πρόσκλησης 

Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης 

ΕΥΔ Περιφέρειας 
Ηπείρου 

www.peproe.gr 

www.espa.gr 

peproe.gr 

Τοπικός τύπος 
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Διαδικασία 

Επιχείρηση 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ 

Υποβολή φυσικού φακέλου 

www.ependyseis.gr 

Δ/νση Αναπτυξιακού 
Πρoγραμματισμού 
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Διαδικασία 

Αξιολόγηση αιτήσεων 

Απόφαση υπαγωγής 

Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου 

Δ/νση 
Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού 

Επιχείρηση 
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Διαδικασία 

Αίτημα επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου 

Διοικητική ή επιτόπια επαλήθευση επένδυσης 

Έκθεση επαλήθευσης 

Απόφαση ολοκλήρωσης 

Αίτημα πληρωμής 

Καταβολή επιχορήγησης 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση 

Δ/νση 
Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού 

Δ/νση 
Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού 
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Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές 
οντότητες να έχει αποδοθεί ΑΦΜ πριν την 

υποβολή της πρότασης 

Να δραστηριοποιούνται /θούν μέχρι την καταβολή 
της ενίσχυσης 

Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν με τη μορφή 
της ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί 

Να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας 
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Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις 

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση 

Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης 
κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής  

Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
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Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Να μην είναι εξωχώρια επιχείρηση 

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του 
υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
πριν από την υποβολή της αίτησης 
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Υποχρεώσεις Δικαιούχων 
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Πληροφορίες 

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 

.peproe.gr 

peproe.gr 
 

Γραφείο ενημέρωσης κοινού 

infoipiros@mou.gr 
 

26513 60533 

Helpdesk ΜΟΔ ΑΕ (για ΠΣΚΕ) 

support@mou.gr 
 

210-7787940 
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