ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:
«η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,
της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία
και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας»
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Στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας το οποίο υποστηρίζεται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς
και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας

9 Υλοποίηση στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» με στόχο τη σύνδεση της έρευνας &
της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων
πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των περιφερειών της
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ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (2)
9 Περίπου το 1/4 των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (εξαιρουμένων ΕΓΤΑΑ &
ΕΤΘΑ)
9 Πολυτομεακό, αλλά και πολυταμειακό
9 Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με ΠΕΠ & άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
αλλά και με ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, CEF, εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές και
πρωτοβουλίες
9 9 Θεματικοί Στόχοι - 18 Επενδυτικές Προτεραιότητες

Προϋπολογισμός
4,67 δισ. € Δημόσια Δαπάνη
εκ των οποίων 3,65 δισ. € από Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ)
Γεωγραφική κάλυψη
Το σύνολο της χώρας - τρεις (3) Κατηγορίες Περιφερειών
(Λιγότερο Ανεπτυγμένες, Περιφέρειες σε Μετάβαση & Περισσότερο Ανεπτυγμένες)
3

Αναπτυξιακές Ανάγκες
Απαίτηση για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα στηριχθεί:
•
•
•

στην έξυπνη εξειδίκευση
στις βιώσιμες επενδύσεις
στην εξωστρέφεια

Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει τις υφιστάμενες στρεβλώσεις στο παραγωγικό σύστημα της
χώρας και να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.
Η έξυπνη εξειδίκευση θα πρέπει να διαπνέει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να αποσκοπεί
στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά της.
Η επικέντρωση σε περιοχές πραγματικής δυναμικής και ισχύος θα διασφαλίσει ότι οι διαθέσιμοι
πόροι θα φτάσουν το επίπεδο κρίσιμης μάζας για να γίνουν αυτοσυντηρούμενοι.
Αναγκαία συνθήκη επίτευξης του νέου αναπτυξιακού μοντέλου αποτελεί η εφαρμογή μίας
ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία βασίζεται στην διαμόρφωση του κατάλληλου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος («οικοσυστήματος»).
Έμφαση θα δοθεί στην νέα επιχειρηματικότητα που βασίζεται σε δραστηριότητες έντασης γνώσης.
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Νέο Αναπτυξιακό Υπόδειγμα - 4 Πυλώνες
1ος ΠΥΛΩΝΑΣ
Ενίσχυση της προσαρμογής των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις (αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου, ανάπτυξη νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων)

2ος ΠΥΛΩΝΑΣ
Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και
καινοτόμους:
9 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων
9 Ενέργεια
9 Εφοδιαστική Αλυσίδα
9 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
9 Περιβάλλον
9 Τουρισμός
9 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
9 Υγεία
9 Υλικά – Κατασκευές
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Νέο Αναπτυξιακό Υπόδειγμα - 4 Πυλώνες
3ος ΠΥΛΩΝΑΣ
Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων / επιχειρήσεων / δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα
ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με κυριότερα
9 Εξωστρέφεια (δημιουργούμενο εξαγωγικό δυναμικό)
9 Καινοτομία / δημιουργικότητα
9 Προϊόντα /Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας
4ος ΠΥΛΩΝΑΣ
Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων
στο Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον
9 Αναδιάρθρωση Δημόσιας Διοίκησης, ανάδειξή της σε καταλύτη της υγιούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας
9 Ανάπτυξη δομών και υποδομών για ΤΠΕ, Ενέργεια, Τουρισμό - Πολιτισμό,
Εφοδιαστική Αλυσίδα
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01 & 01Σ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με
τομεακές προτεραιότητες

02 & 02Σ:
Προσαρμογή
εργαζομένων,
επιχειρήσεων και
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις
849,9 εκ. €

04 & 04Σ –
05 & 05Σ:
Τεχνική
Συνδρομή
(ΕΤΠΑ & ΕΚΤ)
86,5 εκ. €

2.367,8 εκ. €

Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

03 & 03Σ:
Ανάπτυξη
μηχανισμών
στήριξης της
επιχειρηματικότητας
1.360,9 εκ. €
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Σχεδιασμός ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.
Θεματικοί στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» - ΕΠΑνΕΚ
και αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων
ΘΣ1

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

823,2
εκ.€

ΘΣ 2

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών

520,5
εκ. €

ΘΣ 3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

883,9
εκ. €

ΘΣ 4

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς

294,4
εκ.€

ΘΣ 6

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής
χρήσης των πόρων

102,3
εκ.€

ΘΣ 7

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων

291,8
εκ.€

ΘΣ 8

Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας της εργασίας

526,1
εκ. €

ΘΣ
10

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση

52,6
εκ.€

ΘΣ
11

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των
ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

84,3
εκ.€

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ
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Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες για το ΕΠΑνΕΚ

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα
(α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων
ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής
των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

(1) Ενίσχυση της έρευνας,
της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας
ΕΤΠΑ: 823,2 εκ

(2) Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης
και της ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών
ΕΤΠΑ: 520,5 εκ

(β) Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξη και του τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία,
στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής
και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής
(α) Επέκταση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δικτύων
υψηλών ταχυτήτων και στήριξη της υιοθέτησης των αναδυόμενων τεχνολογιών
και δικτύων στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας

(β) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου
και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ
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Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες για το ΕΠΑνΕΚ

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

(3) Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

(α) Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
(β) Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε
σχέση με τη διεθνοποίηση
(γ) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

ΕΤΠΑ: 883,9 εκ
Θεματικός Στόχος

(δ) Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε αγορές (περιφερειακές,
εθνικές
και διεθνείς)
και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Επενδυτική
Προτεραιότητα
(α) Προαγωγή παραγωγής και διανομής ενέργειας που προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(4) Υποστήριξη της
μετάβασης σε μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών
(β) Προαγωγή ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
διοξειδίου του άνθρακα σε
στις επιχειρήσεις
όλους τους τομείς
ΕΤΠΑ: 294,4 εκ

(γ) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
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Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες για το ΕΠΑνΕΚ

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα
(γ) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

(6) Διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικής
χρήσης των πόρων
ΕΤΠΑ: 102,3 εκ

(7) Προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών και
άρση των προβλημάτων σε
βασικές υποδομές δικτύων
ΕΤΠΑ : 291,8 εκ

(στ) Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του
περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των
αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
(ζ) Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική
χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής
καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα
(ε) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω
της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς
ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές
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Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες για το ΕΠΑνΕΚ

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

(8) Προώθηση της
βιώσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και
υποστήριξη της
κινητικότητας της
εργασίας
ΕΚΤ: 526,1 εκ

(iii) Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

(10) Επένδυση στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και
τη δια βίου μάθηση
ΕΚΤ: 52,6 εκ

(iv) Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με
την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και
ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων
διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας·

(11) Ενίσχυση της θεσμικής
ικανότητας των δημόσιων
αρχών και των
ενδιαφερόμενων φορέων
και της αποτελεσματικής
δημόσιας διοίκησης

(i) Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της
δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και
την ορθή διακυβέρνηση.

(v) Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές

ΕΚΤ: 84,3 εκ
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Σύνδεση Θεματικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας

9

9 Θεματικοί Στόχοι

9

10 Άξονες Προτεραιότητας

9

18 Επενδυτικές Προτεραιότητες

9

19 (+2) Ειδικοί Στόχοι (Τεχν. Συνδρομή)

Άξονες
Προτεραιότητας
01 & 01Σ: Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες

Θ.Σ.1
(Ε.Π.)

Θ.Σ.2
(Ε.Π.)

Θ.Σ.3
(Ε.Π.)

Θ.Σ.4
(Ε.Π.)

Χ

Χ

Χ

Χ

(β)

(β)

(α, γ, δ)

(α)

Θ.Σ.6
(Ε.Π.)

Θ.Σ.7
(Ε.Π.)

(iii, v)

Χ

(α)

(α)

Χ

(β, γ)

Θ.Σ.11
(Ε.Π.)

Χ

Χ
Χ

Θ.Σ.10
(Ε.Π.)

(στ)

02 & 02Σ: Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων
και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις
03 & 03Σ: Ανάπτυξη
μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας

Θ.Σ.8
(Ε.Π.)

Χ

(γ, ζ)

Χ

Χ

(iv)

(i)

Χ
(ε)

04 & 04Σ: Τεχνική Συνδρομή
ΕΤΠA
05 & 05Σ: Τεχνική Συνδρομή
ΕΚΤ
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Σχέδιο Χρηματοδότησης
Δημόσια Δαπάνη (€) ανά Κατηγορία Περιφέρειας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
ATTIKH
NΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
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Άξονες Προτεραιότητας 01 & 01Σ

01 & 01Σ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
ΘΣ

1

2

3

4

6

Προϋπολογισμός: 2.367,8 εκ. €

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας επικεντρώνεται σε τομείς παραγωγικούς ανταγωνιστικούς και
δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους (9 στρατηγικοί τομείς) μοχλούς ανάκαμψης της οικονομίας, μέσω
δράσεων που έχουν ως στόχο:
9 την ανάπτυξη της καινοτομίας
9 την προώθηση της επιχειρηματικότητας
9 την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
9 την ενίσχυση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και
9 την υποστήριξη της ενεργειακής εξοικονόμησης και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας των ΑΠΕ
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Άξονες Προτεραιότητας 01 & 01Σ:
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες

Σύνδεση Αξόνων Προτεραιότητας 01 & 01Σ με Ειδικούς Στόχους
ΕΠ

Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ

1β

1.1. Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)

2β

1.2. Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών
και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις

3α

1.3. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση νέων ιδεών και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, με
εστίαση σε διεθνώς εμπορεύσιμα - εξαγώγιμα αγαθά και υπηρεσίες, κατά προτεραιότητα στους
στρατηγικούς τομείς της χώρας

3γ

1.5. Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά
προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας

3δ

1.6. Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα
στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας

4α

1.7. Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας

6στ

1.8. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της
περιβαλλοντικής ρύπανσης από τη λειτουργία των επιχειρήσεων
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Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ
02 & 02Σ: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
ΘΣ

8

10

11

Προϋπολογισμός: 849,9 εκ. €

Το μείζον πρόβλημα της υψηλής ανεργίας στην Ελλάδα, της αδυναμίας των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του παγκόσμιου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσα από τη συνδυαστική
πραγματοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο των Αξόνων 02 & 02Σ, με κύριους στόχους :
9 την ενίσχυση ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης
9 την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις της χώρας
9 την ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης & κατάρτισης
9 την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των μηχανισμών της που θα
εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον φιλικότερο για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ:
Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

Σύνδεση Αξόνων Προτεραιότητας 02 & 02Σ με Ειδικούς Στόχους
ΕΠ

Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ

8iii

2.1. Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης

8v

2.2. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα
χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας

10iv
10iv

2.3. Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης

11i
11i

2.4. Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της
δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα
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Άξονες Προτεραιότητας 03 & 03Σ
03 & 03Σ: Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
ΘΣ

1

2

4

6

7

Προϋπολογισμός: 1.360,9 εκ. €

Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα στηρίξει το νέο καινοτόμο, εξωστρεφές και
βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, προϋποθέτει σειρά δράσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 03 & 03Σ με
στόχο:
9 Την ενίσχυση των υποδομών έρευνας & καινοτομίας, των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας και την
προαγωγή κέντρων ικανότητας που θα υποστηρίξουν την καινοτομική ικανότητα της χώρας
9 Την επέκταση των υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων
9 Την ενίσχυση των υποδομών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της εξοικονόμησης
ενέργειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης
9 Την ανάπτυξη υποδομών για την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου και της
πολιτιστικής κληρονομιάς ιδίως για την αύξηση της συμβολής τους στην ανάπτυξη του τουρισμού
9 Την ανάπτυξη υποδομών δικτύων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της διανομής ενέργειας
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Άξονες Προτεραιότητας 03 & 03Σ:
Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Σύνδεση Αξόνων Προτεραιότητας 03 & 03Σ με Ειδικούς Στόχους
ΕΠ

Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ

1α

3.1. Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας για τη βελτίωση της καινοτομικής
ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

2α

3.2. Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων

4β

3.3. Εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού
αποθέματος και της λειτουργίας των επιχειρήσεων

4γ

3.4. Εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιριακού αποθέματος στις δημόσιες υποδομές και στο τομέα της στέγασης

6γ

3.5. Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και
στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού

6ζ

3.6. Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών
αποβλήτων και απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησής τους

7ε

3. 7. Διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών με το ηπειρωτικό σύστημα ενέργειας και διείσδυση
του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς κατανάλωσης

7ε

3.8. Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση της διανομής ενέργειας
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Βασικές Κατηγορίες Δράσεων (1/2)
9 Ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας
9 Στοχευμένες ενισχύσεις επιχειρήσεων στους εννέα στρατηγικούς τομείς της οικονομίας
και με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με βασικές κατευθύνσεις την
ανάπτυξη της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
9 Συνεργατικές δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην έρευνας και καινοτομίας
στους τομείς που ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας
σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για έξυπνη εξειδίκευση
9 Σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων στις μεταβαλλόμενες
αναπτυξιακές συνθήκες και κλαδικά σχέδια αναβάθμισης προσόντων και δεξιοτήτων
εργαζομένων.
9 Υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης των επιχειρήσεων για ζητήματα στρατηγικής
πληροφόρησης, ανάπτυξης καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, αλλαγών
σε δεξιότητες, κλπ
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Βασικές Κατηγορίες Δράσεων (2/2)
9 Δράσεις προώθησης εξοικονόμησης ενέργειας & ανακύκλωσης –
επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων, αποβλήτων και προϊόντων προς απόρριψη
9 Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την
επιχειρηματικότητα (έλεγχος αγοράς, απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
προώθηση εξωστρέφειας, κλπ)
9 Ανάπτυξη υποδομών που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και υποστηρίζουν το
νέο αναπτυξιακό μοντέλο και αφορούν σε έρευνα και καινοτομία, τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς,
ενίσχυση των υποδομών νέφους), ενεργειακά δίκτυα, προστασία του περιβάλλοντος
και αποδοτική χρήση των πόρων, αξιοποίηση της φυσικής & πολιτιστικής
κληρονομιάς με επίκεντρο τον τομέα του τουρισμού
9 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την μόχλευση πόρων σε ένα ευρύ φάσμα
αναγκών και επενδυτικών προτεραιοτήτων (δάνεια, εγγυήσεις, μικροπίστωση,
επιχειρηματικά κεφάλαια, αλλά και συνδυασμού τους με επιχορηγήσεις)
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Χρονοδιάγραμμα υποβολών / εγκρίσεων

9 Υποβολή 1ου Σχεδίου ΕΠΑνΕΚ στην E.E. Î 17.07.2014
9 Υποβολή τελικού κειμένου ΕΠΑνΕΚ στην E.E. Î 12.12.2014
9 Τελική έγκριση ΕΠΑνΕΚ από την Ε.Ε. Î 18.12.2014
9 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ Î 30.04.2015
9 Προπαρασκευαστικές ενέργειες – Εξειδίκευση του Προγράμματος Î σε εξέλιξη
9 Έναρξη προκηρύξεων μετά την έγκριση από Επ.Πα.
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Εξειδίκευση Δράσεων – Μάιος 2015 (1/3)

Υποδομές και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
1. Εξοικονόμηση ενέργειας σε οικίες και σε δημόσια κτίρια
2. Έργα ενεργειακών υποδομών : Διασύνδεση Κυκλάδων (phasing), 3η Δεξαμενή
Ρεβυθούσας (phasing), Πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης (μεταφερόμενο), κλπ.
3. Αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης για τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας
4. Τουριστικές - πολιτιστικές υποδομές (έργα phasing)
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Εξειδίκευση Δράσεων – Μάιος 2015 (2/3)
Δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ και δράσεις μέσω του Ε.Κ.Τ.
1.

Υποστήριξη για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους 9 τομείς

2.

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς

3.

Σχέδια κοινωνικών εταίρων και συλλογικών φορέων εκπροσώπησης επιχειρήσεων και
επαγγελματιών για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας

4.

Δράσεις δημοσίου χαρακτήρα για ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Εξειδίκευση Δράσεων – Μάιος 2015 (3/3)

Δράσεις στον τομέα Έρευνας & Τεχνολογίας
1. Δράσεις Διεθνούς Συνεργασίας στην Έρευνα και Τεχνολογία (συνέργειες με ευρωπαϊκές
πολιτικές έρευνας και καινοτομίας)
2. Επενδυτικά Σχέδια Ερευνητικών Υποδομών (φάση εκκίνησης για την υλοποίηση του
Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών)
3. Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων με ή χωρίς συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους
τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. προδημοσίευση ΠΑΒΕΤ)
4. Ενίσχυση δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων
5. Προδημοσιεύσεις: βιομηχανική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας για πειραματική
ανάπτυξη, υποστήριξη νέων ερευνητών για εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, κλπ.
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020

Αγγελική Φέτση
Προϊσταμένη Μονάδας Α1
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΠ

9 Facebook: http://www.facebook.com/antagonistikotita
9 Twitter:

http://twitter.com/epan_ii

9 Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
9 Site:

http://www.antagonistikotita.gr
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