
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη Δράση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟIΟΝ, ΜΙΑ 
ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» - ΕΠΑΝ ΙΙ 
 
Στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τοµέα Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτοµίας, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) δηµοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την δράση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
-  ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ». 
 
Η δράση στοχεύει στη δηµιουργία καινοτοµικών συστάδων  επιχειρήσεων και ερευνητικών 
οργανισµών σε θεµατικά πεδία που εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα, µε 
σκοπό την τόνωση της καινοτοµικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη καινοτοµικών 
προϊόντων και υπηρεσιών για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και σκοπού µέσω της 
εξειδίκευσης της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας µεταξύ των µελών των 
συστάδων. 
Προβλέπονται δύο φάσεις υλοποίησης της δράσης: 
Α. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι ανοικτή σε όλους 
τους θεµατικούς τοµείς και κλάδους της οικονοµίας, καλούνται προϋπάρχοντα δίκτυα 
επιχειρήσεων και ερευνητικών / ακαδηµαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον 
συντονισµό ενός φορέα αρωγού, να υποβάλουν προτάσεις που θα περιλαµβάνουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να διαµορφωθεί µια συγκροτηµένη εικόνα για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεµατικούς τοµείς στους 
οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα. Στόχος αυτής της πρόσκλησης 
είναι να διερευνηθούν οι απαιτήσεις της αγοράς και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και 
την οικονοµία από την ανάπτυξη καινοτοµικών συστάδων, να προσδιορισθούν τα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά τους (καινοτοµικό δυναµικό, κρίσιµη µάζα επιχειρήσεων, φύση και ρόλος του 
φορέα αρωγού), καθώς και οι χρηµατοδοτικές ανάγκες των συστάδων (ανάπτυξη 
καινοτοµικών δραστηριοτήτων, κοινές υποδοµές, συστέγαση κλπ). Στην πρόταση που θα 
κατατεθεί, συνυποβάλλεται η χαρτογράφηση  του υπό διερεύνηση θεµατικού τοµέα / κλάδου 
στον οποίο προτίθεται να δραστηριοποιηθεί η συστάδα, και  το επιχειρηµατικό προ-σχέδιο 
που θα περιγράφει την αναπτυξιακή στρατηγική της.   
Β. Σε επόµενο στάδιο, τα δίκτυα  των οποίων οι προτάσεις  θα κριθούν αξιόλογες, µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια και διαδικασία, θα κληθούν να υποβάλουν πλήρη επιχειρηµατικά 
σχέδια, µετά την αξιολόγηση των οποίων η ΓΓΕΤ θα χρηµατοδοτήσει την Φάση Πιλοτικής 
Λειτουργίας των συστάδων εκείνων που θα εµφανίσουν τις µεγαλύτερες προοπτικές 
επιτυχίας.  
 
Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου, σε ειδικά διαµορφωµένη 
ηλεκτρονική πλατφόρµα, στην αγγλική γλώσσα στην ακόλουθη διεύθυνση:  
https://apps.gov.gr/minedu/clusters/  
Καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων: 17η Οκτωβρίου 
2011 και ώρα 15:30  
Στη συνέχεια, ένα αντίγραφο της πρότασης στην ελληνική γλώσσα θα υποβληθεί σε έντυπη 
µορφή στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Καταληκτική 
ηµεροµηνία της υποβολής των προτάσεων στην έντυπη µορφή τους: 24η Οκτωβρίου 
2011 και ώρα 15:30  
 
Το αρχείο της Πρόσκλησης καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία βρίσκονται διαθέσιµα στο 
δικτυακό τόπο:   
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=671&neID=673&neTa=1
_194_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI671I0I108I334I1106I0I2&actionID=load
&JScript=1   
 
Πληροφορίες: ΕΔΕΙΛ, Τµήµα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τηλ. 1123 κα Κατερίνα Βαβυλώνη 
και τηλ. 1943 κα Δέσποινα Τσαουσίδου 
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Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.   
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