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τον διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία 
προώθησης της επιχειρηματικότητας ανα-
κοίνωσε η ευρωπαϊκή επιτροπή. ο διαγωνι-
σμός απευθύνεται σε δημόσιους φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που 
προώθησαν με επιτυχία τις επιχειρήσεις και 
την  επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι η προ-
βολή καλών επιχειρηματικών πολιτικών και 
πρακτικών, η ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης και η ενθάρρυνση των επίδοξων επι-
χειρηματιών.

Ένα από τα θέματα του διαγωνισμού για το 
2012 είναι η χρηματοδότηση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων (ΜΜε) για την επέκτασή 
τους σε νέες αγορές. Στην τρέχουσα οικονο-
μική κρίση, και δεδομένου ότι οι ΜΜε παρέ-
χουν το 85% του συνόλου των νέων θέσε-
ων εργασίας στην εε, η ευρώπη πρέπει να 
προσανατολιστεί στις επιχειρήσεις για ανά-
πτυξη και ανάκαμψη της οικονομίας.

Θα δοθούν βραβεία σε πέντε διαφορετικές 
κατηγορίες:

 Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος

 επένδυση στα προσόντα

 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος

 υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχει-
ρήσεων

 επιχειρηματικότητα με ευθύνη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα επιλέξει τις 
πρωτοβουλίες με το μεγαλύτερο αντίκτυπο 
και θα απονείμει τα βραβεία σε εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί τον νοέμβριο στην 
Κύπρο.

ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια: οι 
υποψήφιοι θα διαγωνιστούν αρχικά σε εθνι-
κό επίπεδο και, στη συνέχεια, κάθε χώρα θα 
επιλέξει, έως  τις 16 ιουλίου, δύο υποψήφι-
ους για να συμμετάσχουν  στον ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό.

οι ελληνικοί οργανισμοί (εθνικές, περιφε-
ρειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα) που ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό καλού-
νται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη 
γενική γραμματεία Βιομηχανίας έως την Πα-
ρασκευή 18 Μαΐου. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι δια-
θέσιμες στον δικτυακό τόπο της γενικής 
γραμματείας Βιομηχανίας (Πληροφορί-
ες: λήδα Σανιώτη, τηλ.: 210 6969174, 
e-mail: lsanioti@ypan.gr και Όλγα νικο-
λοπούλου, τηλ.: 210 6969739, e-mail: 
NikolopoulouO@ypan.gr).  

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 
το πρόγραμμα Erasmus “νέοι επιχειρηματί-
ες” ανακοινώθηκε από την ευρωπαϊκή επι-
τροπή, με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ 
και καταληκτική ημερομηνία στις 31 Μαΐου 
2012. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
βοηθήσει νέους επιχειρηματίες της εε να 
εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να εκπαι-
δευτούν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας 
για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρή-
σεις έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλα κρά-
τη μέλη της εε. 

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η βελτίωση 
της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης 
και της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματιών 
που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους 
επιχείρηση και νεοσύστατων επιχειρήσεων 
πολύ μικρού και μικρού μεγέθους στην εε.

το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρό-
σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της υποστήρι-
ξης των επιχειρήσεων. ειδικότερα, προτά-
σεις μπορούν να υποβάλουν: δημόσιες αρ-
χές που δραστηριοποιούνται ή έχουν αρμο-

διότητες στους τομείς των οικονομικών υπο-
θέσεων, της επιχειρηματικότητας, της στή-
ριξης των επιχειρήσεων ή σε παρεμφερείς 
τομείς, εμπορικά, βιομηχανικά ή βιοτεχνι-
κά επιμελητήρια ή ανάλογους οργανισμούς, 
οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και 
κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση 
έναρξης της λειτουργίας τους καθώς και εκ-
κολαπτήρια επιχειρήσεων, επαγγελματικές 
ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσε-

ων, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού 
δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υποστήρι-
ξης επιχειρήσεων. οι υποψήφιοι μπορούν να 
υποβάλουν τις προτάσεις τους μεμονωμέ-
να, ή ως κοινοπραξία 2 τουλάχιστον οργανι-
σμών από την ίδια ή διαφορετική χώρα.

ο συνολικός προϋπολογισμός της προκή-
ρυξης ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ. ο μέγι-
στος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται 
σε 180.000 ευρώ για τις κοινοπραξίες και 
150.000 ευρώ για τις μεμονωμένες προ-
τάσεις. Η εε θα καλύψει έως το 90 % του 
συνόλου των επιλέξιμων δαπανών σε κάθε 
έργο. τα έργα έχουν μέγιστη διάρκεια 24 
μήνες και η προγραμματιζόμενη ημερομη-
νία έναρξης της δράσης είναι η 1η Φεβρου-
αρίου 2013.  

Διαγωνισμός για τα ευρωπαϊκά βραβεία 
προώθησης της επιχειρηματικότητας

Προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

info
Erasmus for Young Entrepreneurs
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

info
European Enterprise Promotion Awards 
2012
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/best-practices/european-enterprise-
awards/index_en.htm

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  
(Προκηρύξεις)
http://www.ggb.gr
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Παρά τις θετικές εξελίξεις γα την έρευνα και 
την καινοτομία σε πολλά ευρωπαϊκά κρά-
τη το 2010, και με δεδομένη την οικονομι-
κή κρίση, η εε δεν κατάφερε να καλύψει το 
χάσμα που τη χωρίζει από τους κύριους δι-
εθνείς ανταγωνιστές της, τις ΗΠα και την ια-
πωνία. αυτό προκύπτει από τα συμπεράσμα-
τα της έκθεσης Innovation Scoreboard 2011 
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. 

Η ευρώπη διατηρεί ακόμη προβάδισμα ένα-
ντι των αναδυόμενων οικονομιών της ινδίας 
και της ρωσίας, η Βραζιλία σημειώνει σταθε-
ρή πρόοδο και η Κίνα καλύπτει τη διαφορά με 
μεγάλη ταχύτητα. Η Σουηδία έχει τις πιο εντυ-
πωσιακές επιδόσεις στην ευρώπη, ενώ η ελ-
λάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η έκθεση περιλαμβάνει 25 δείκτες σχετικά 
με την έρευνα και την καινοτομία και καλύ-
πτει τα 27 κράτη μέλη της εε, την Κροατία, τη 
Σερβία, την τουρκία, την ισλανδία, την Πρώ-
ην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας, τη νορβηγία και την ελβετία.

οι δείκτες αφορούν τους "παράγοντες", δη-
λαδή τα σημαντικά στοιχεία που καθιστούν 
δυνατή την καινοτομία (ανθρώπινοι πόροι, 
χρηματοδότηση και υποστήριξη, ανοικτά, 
άριστα και ελκυστικά συστήματα έρευνας), 
τις "δραστηριότητες επιχειρήσεων" που δεί-
χνουν πόσο καινοτόμες είναι οι ευρωπαϊ-
κές επιχειρήσεις (επενδύσεις επιχειρήσεων, 
συνδέσεις και επιχειρηματικότητα, περιουσι-
ακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας) και τα 
"αποτελέσματα" που δείχνουν πώς αυτό με-
τατρέπεται σε πλεονεκτήματα για την οικονο-
μία συνολικά (παραγωγοί καινοτομίας, οικο-
νομικές συνέπειες). 

Στόχος της έκθεσης είναι να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να εντοπίσουν τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους και να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας 
μέσω των εθνικών τους προγραμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι ευρωπαϊ-
κές χώρες χωρίζονται σε 4 ομάδες:

  Κορυφαίοι συντελεστές στον τομέα της 
καινοτομίας: η Δανία, η Φινλανδία, η γερ-

μανία και η Σουηδία που παρουσιάζουν 
επιδόσεις πολύ υψηλότερες από τον μέσο 
όρο της εε των 27

  επόμενοι συντελεστές στον τομέα της και-
νοτομίας: η αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, 
η εσθονία, η γαλλία, η ιρλανδία, το λουξεμ-
βούργο, οι Κάτω χώρες, η Σλοβενία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο που παρουσιάζουν επι-
δόσεις κοντά στον μέσο όρο της εε των 27

  χώρες με μέτριες επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας: οι επιδόσεις της Κροατίας, της 
τσεχικής Δημοκρατίας, της ελλάδας, της 
ουγγαρίας, της ιταλίας, της Μάλτας, της 
Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακί-
ας και της ισπανίας είναι χαμηλότερες από 
τον μέσο όρο της εε των 27

  χώρες με μικρές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας: οι επιδόσεις της Βουλγαρίας, 
της λετονίας, της λιθουανίας και της ρου-
μανίας είναι πολύ χαμηλότερες από τον 
μέσο όρο της εε των 27.

οι ΗΠα και η ιαπωνία προπορεύονται της ευ-
ρώπης και το μεγαλύτερο χάσμα εμφανίζεται 
στην κατηγορία "δραστηριότητες επιχειρήσε-
ων" όπου η εε των 27 υστερεί όσον αφορά τις 
από κοινού δημοσιεύσεις ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα, τις δαπάνες των επιχειρήσεων για 
την έρευνα και την ανάπτυξη, και, σε σύγκρι-
ση με την ιαπωνία, όσον αφορά τη Συνθήκη 
συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

το χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει όσον 
αφορά τον αριθμό των ατόμων που ολοκλη-
ρώνουν τις σπουδές της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης μειώνεται ελαφρά, χάρις στη σχετικά 
μεγάλη ανάπτυξη στην εε. Ωστόσο, η εε των 
27 έχει καλύτερες επιδόσεις από τις ΗΠα 
όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες για την 
έρευνα και τις εξαγωγές υπηρεσιών έντασης 

γνώσης. Συνολικά, η εε των 27 έχει προβά-
δισμα έναντι της ινδίας και της ρωσίας, αλλά 
χάνει ένα μέρος από το προβάδισμά της ένα-
ντι της Βραζιλίας και, κυρίως, της Κίνας.

Όσον αφορά την ελλάδα, η χώρα μας βρί-
σκεται στην τρίτη κατηγορία με μέτριες επιδό-
σεις, χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. Η ελλάδα και η ισπανία είναι οι δύο χώ-
ρες αυτής της ομάδας που εμφανίζουν τους 
χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στις επι-
δόσεις έρευνας και καινοτομίας, απομακρυ-
νόμενες από τις υπόλοιπες χώρες.

τα σχετικά πλεονεκτήματα της ελλάδας εί-
ναι το ανθρώπινο κεφάλαιο (19η στους 27), 
η αυξημένη δικτύωση και επιχειρηματικότητα 
(15η στους 27) και η ύπαρξη ατόμων και φο-
ρέων με καινοτομική δράση (6η στους 27). 
τα μειονεκτήματα είναι η έλλειψη χρηματο-
δότησης και υποστήριξης (25η στους 27), 
οι επενδύσεις επιχειρήσεων σε καινοτομία 
(27η στους 27) και σε διανοητική ιδιοκτησία 
(25η στους 27).  

Innovation Scoreboard 2011: 
ανάγκη για περισσότερη έρευνα στην ευρώπη

Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

Περισσότερα νέα για επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

www.enterprise-hellas.gr/news

info
Innovation Union Scoreboard 2011
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/
innovation-scoreboard/index_en.htm
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Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

Δύο νέες ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινο-
τομίας (εΣΚ) για τις πρώτες ύλες, τη βιωσι-
μότητα της γεωργίας και την παραγωγικότη-
τα, καθώς και ένα τετραετές σχέδιο δράσης 
για την εΣΚ της ενεργού και υγιούς γήραν-
σης, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά τον Φεβρου-
άριο του 2011, ανακοίνωσε πρόσφατα η ευ-
ρωπαϊκή επιτροπή. Στόχος είναι η αντιμετώ-
πιση σημαντικών προκλήσεων στους παρα-
πάνω τομείς που έχουν ζωτική σημασία για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ευ-
ρώπη.

Η ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας είναι 
μια νέα έννοια στην εμβληματική πρωτο-
βουλία "Ένωση Καινοτομίας" της στρατηγι-
κής "ευρώπη 2020". Σκοπός είναι να διευ-
κολυνθεί η ανάπτυξη καλών ιδεών και η δι-
άθεσή τους στην αγορά. Δημόσιοι και ιδιω-
τικοί φορείς συνεργάζονται για να ξεπερά-
σουν εμπόδια, όπως η έλλειψη επενδύσε-
ων, οι παρωχημένες νομοθετικές ρυθμί-
σεις, η έλλειψη προτύπων και ο κατακερμα-
τισμός των αγορών. 

Κάθε Σύμπραξη καθοδηγείται από ομάδα 
που προεδρεύει ο ευρωπαίος επίτροπος με 
αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τομέα πο-
λιτικής. Συνεπικουρείται από εκπροσώπους 
των κρατών μελών, μέλη του ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κορυφαίους παράγοντες του 
κλάδου, ερευνητές, την κοινωνία των πολι-
τών και άλλους φορείς.

οι εΣΚ αποτελούν πλατφόρμες συνεργασί-
ες, δεν υποκαθιστούν τα προγράμματα χρη-
ματοδότησης και υιοθετούν νέα προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση ολόκληρης της αλυσί-
δας έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας. Κάθε 
Σύμπραξη καλείται να επιτύχει έναν φιλό-
δοξο στόχο έως το 2020 και αναμένεται να 
αποδώσει αποτελέσματα εντός 1-3 ετών. οι 
νέες πρωτοβουλίες της εε καλύπτουν τα 
ακόλουθα:

ΕΣΚ για την αντιμετώπιση των  
ελλείψεων της Ευρώπης  
σε πρώτες ύλες
Η εΣΚ θα υποστηρίξει την εξερεύνηση, την 
εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών 
στην ευρώπη. Η αξία των ανεκμετάλλευ-
των ευρωπαϊκών ορυκτών πόρων σε βάθος 
500-1.000 μέτρων υπολογίζεται σήμερα 
στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. οι νέες τε-
χνολογίες θα βοηθήσουν την εξόρυξη σε 
μεγαλύτερο βάθος, σε πιο απομακρυσμέ-
νες περιοχές και υπό δύσκολες συνθήκες. 

Θα αναληφθούν δράσεις για την ανάπτυξη 
υποκατάστατων των πρώτων υλών ζωτικής 

σημασίας και τη βελτίωση της ανακύκλωσης 
των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού και άλλων αποβλήτων. 
Η βελτίωση της πρόσβασης σε ορυκτά θα 
ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊ-
όντων, όπως λεπτά φωτοβολταϊκά φύλλα, 
ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό, ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα, προηγμένα επιβατικά αεροσκά-
φη, υπέρυθρες οπτικές ίνες και ίνες υάλου.

ΕΣΚ για τη γεωργική  
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα
Η επισιτιστική ασφάλεια θα αποτελέσει μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκό-
σμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, καθώς η 
παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050, συνο-
δευόμενη από απότομη αύξηση της ζήτη-
σης για ζωοτροφές, ίνες, βιομάζα και βιο-
ϋλικά. ταυτόχρονα επιβραδύνεται η αύξηση 
της παραγωγικότητας, τόσο λόγω της μείω-
σης των επενδύσεων στη γεωργική έρευνα, 
όσο και λόγω της αυξημένης πίεσης στο πε-
ριβάλλον και στους φυσικούς πόρους. Συ-
νεπώς, η κύρια πρόκληση για τη γεωργία 
του μέλλοντος δεν είναι μόνο να παράγει 
περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο 
τρόπο.

Η εΣΚ θα προωθήσει τη συνεργασία ερευ-
νητών, γεωργών και άλλων φορέων, ώστε 
να διευκολύνεται τόσο η ενημέρωση των 
επιστημόνων σχετικά με τις πρακτικές ανά-
γκες της γεωργίας, όσο και η μεταφορά της 
τεχνολογίας από την επιστήμη στη γεωργι-
κή πρακτική. Η Σύμπραξη θα αποτελέσει μια 
λειτουργική διεπαφή μεταξύ γεωργίας, βι-
οοικονομίας, επιστήμης και άλλων πτυχών 
σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο. 

Θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για τον συ-
ντονισμό και την ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών για την 
αγροτική ανάπτυξη, την Έρευνα και την Και-
νοτομία. οι δύο πρωταρχικοί στόχοι είναι 
η προώθηση της παραγωγικότητας και της 
αποδοτικότητας του γεωργικού τομέα (ανα-
στροφή της πρόσφατης τάσης μείωσης των 
κερδών παραγωγικότητας έως το 2020) και 

η βιωσιμότητα της γεωργίας (διασφάλιση 
της λειτουργικότητας του εδάφους σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο έως το 2020).

ΕΣΚ για την ενεργό  
και υγιή γήρανση
Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία 
από τις σοβαρότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ευρώπη. ο αριθ-
μός των ευρωπαίων πολιτών ηλικίας 65 
ετών και άνω θα διπλασιαστεί μέσα στα 
επόμενα 50 χρόνια, από 87 εκατομμύ-
ρια το 2010 σε 148 εκατομμύρια το 2060. 
αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τα 
ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, αλλά 
και ευκαιρία επανασχεδιασμού των εν 
λόγω συστημάτων προς το συμφέρον των 
ασθενών, των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των καινοτόμων επιχειρή-
σεων.

Η εΣΚ ανταποκρίνεται στις παραπάνω προ-
κλήσεις και, σύμφωνα με την πρόσφατη 
ανακοίνωση της εε, δεσμεύεται για:

  την προκήρυξη πρόσκλησης προς τους 
ενδιαφερομένους να δεσμευθούν για συ-
γκεκριμένες δράσεις σχετικά με την και-
νοτομία για ενεργό και υγιή γήρανση

  την καθιέρωση, από τον απρίλιο του 2012, 
μιας "αγοράς για καινοτόμες ιδέες" που 
θα βοηθά τους ενδιαφερόμενους να βρί-
σκουν εταίρους, να ανταλλάσσουν ορθές 
πρακτικές και να διαδίδουν δεδομένα τεκ-
μηρίωσης

  την εναρμόνιση και αποτελεσματική χρή-
ση των χρηματοδοτικών μέσων της εε, 
όπως το Πρόγραμμα για την ανταγωνι-
στικότητα και την Καινοτομία (CIP), το 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και το 
Πρόγραμμα για την υγεία

  την αντιμετώπιση ρυθμιστικών θεμάτων 
και θεμάτων τυποποίησης, π.χ. με στήρι-
ξη της ανάπτυξης ενός νέου πλαισίου της 
εε για δοκιμές διαλειτουργικότητας, επι-
σήμανση ποιότητας και πιστοποίηση στην 
ηλεκτρονική υγεία.  

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας 
για πρώτες ύλες, γεωργία και υγιή γήρανση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δελτίο Τύπου)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/196&format=HTML
&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
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