Μηχανισμός Διασύνδεσης Έρευνας – Καινοτομίας &
Επιχειρηματικής Κοινότητας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προκλήσεις
▪ Προώθηση των Συνεργασιών ανάμεσα σε Επιχειρήσεις και Ερευνητικούς Φορείς
▪ Περιορισμένη στρατηγική διασύνδεση και κοινές δράσεις με φορείς του
εξωτερικού (δημόσιους και ιδιωτικούς)
▪ Παρακολούθηση & Αξιολόγηση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας (RIS3)
και των εργαλείων υλοποίησης

▪ Μικρό εύρος στατιστικών πληροφοριών που να υποστηρίζουν την λήψη
αποφάσεων
▪ Περιορισμένος προϋπολογισμός Έρευνας & Ανάπτυξης που απαιτεί «συνεχή»
συντονισμό και μόχλευση

Όραμα
▪ Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, με στόχο
▪ την προσέλκυση επενδύσεων,
▪ την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης και καινοτομίας,
▪ τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
▪ Αιχμή της παρέμβασης είναι η δημιουργία του One Stop Liaison Office για την

καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, εντός του φυσικού χώρου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, που θα δώσει την ευκαιρία για τη διασύνδεση των ερευνητικών φορέων και
παραγωγών καινοτομίας με τις επιχειρήσεις, δίνοντας ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των

προϊόντων που παράγονται στην περιοχή

Ο μηχανισμός με δύο λόγια..
▪ Ο μηχανισμός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης (onestop liaison office) μεταξύ της Αγοράς, της Έρευνας και της Δημόσιας Διοίκησης.

▪ Η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των
παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
▪ Ο στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική και
οικονομική υλοποίηση των παρεμβάσεων της RIS3, τόσο προς τις δομές
Συντονισμού και Διαχείρισης της RIS3, όσο και προς τις δομές χάραξης στρατηγικής
και λήψης στρατηγικών αποφάσεων (Περιφερειάρχης, ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ κλπ).

Ο μηχανισμός θα παρέχει ενδεικτικά τις κάτωθι υπηρεσίες
▪ Διαμεσολάβηση μεταξύ των μελών του οικοσυστήματος καινοτομίας
▪ Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό των Δράσεων της
Στρατηγικής RIS3, που αφορούν την Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης
(Entrepreneurial Discovery)
▪ Υποστήριξη των περιφερειακών οργάνων που συμμετέχουν στην διακυβέρνηση της
RIS3
▪ Υποστήριξη της Περιφέρειας για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων
των φορέων του οικοσυστήματος
▪ Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Business intelligence για την αποτίμηση των
δεικτών επίτευξης της RIS3

Διακυβέρνηση
▪ Ο Μηχανισμός θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΥΚΕ)

Αναμενόμενα οφέλη
▪ η αύξηση των συμφωνιών μεταφοράς καινοτομίας κάθε είδους (χρηματοδοτούμενη
έρευνα, εκχώρηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεργατική έρευνα) μεταξύ
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
▪ η αύξηση των δαπανών για Ε&Α των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που
καλύπτεται από επιχειρήσεις
▪ η επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη συστηματική ανταλλαγή γνώσης μεταξύ του
ερευνητικού τομέα της ΠΚΜ και του παραγωγικού τομέα σε υπερ-περιφερειακή
κλίμακα. Μεγαλύτερη χρήση των αποτελεσμάτων των μελετών και των ερευνών
που υλοποιούνται
▪ η βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού και εκτέλεσης της περιφερειακής
στρατηγικής καινοτομίας

▪ www.ris3rcm.eu

“Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας’’
▪ Επιχειρήσεις και Φορείς Καινοτομίας μπορούν να συμπληρώσουν ένα απλό
ερωτηματολόγιο και να το στείλουν στο info@ris3rcm.eu
▪ Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ερωτηματολόγιο για Επιχειρήσεις
▪ Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ερωτηματολόγιο για Φορείς
Καινοτομίας
▪ Επωνυμία Φορέα και στοιχεία επικοινωνίας
▪ Δήλωση επιχείρησης ή φορέα καινοτομίας ότι καλύπτει τα κριτήρια συμμετοχής της
πρόσκλησης
▪ Σύντομη περιγραφή του «προβλήματος» της επιχείρησης ή το εν δυνάμει πλεονέκτημα που
έχει και δεν αξιοποιεί και καλείται να επιλύσει με το προτεινόμενο σχέδιο μεταφοράς
Τεχνογνωσίας, πως προέκυψε και ποιες είναι οι επιπτώσεις που αυτό επιφέρει.

▪ Σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που μπορεί να προσφέρει o
φορέας Καινοτομίας σε επιχειρήσεις.

www.ris3rcm.eu
Τηλ. 2313 319 667 & 668

Email: info@ris3rcm.eu

