
                                                                                
 

 Ακρωνύμιο •             ERMIS 
 Τίτλος Έργοσ 

 

•Effective Reproducible Model of Innovation Systems (Αποηελεζμαηικό και 
Μεηαβιβάζιμο Ππόηςπο Γιασείπιζηρ Σοπικών ςζηημάηυν Καινοηομίαρ) 

 Επιτειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  INTERREG IVC 

 Πποςπολογιζμόρ 

Έπγος 

• 2.152.580,00 € 

 Πποςπολογιζμόρ 

Π.Τ.Α.Β.Α. 

•     81.000,00 € 

 Έναπξη / Λήξη • 11/2010 - 12/2012 
 Εηαιπικό Σσήμα 

 

•    French Riviera Chamber of Commerce & Industry (Δπικεθαλήρ Δηαίπορ) 

(Γαλλία) 
•    Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 

•    Sophia Antipolis Communauty Agglomeration - CASA (Γαλλία) 

•    Cesena Municipality (Ιηαλία) 
•    Centre For Innovation and Economic Development Agency of Forli / 

Cesena Chamber of Commerce - CISE (Ιηαλία) 
•    Eindhoven Municipality (Ολλανδία) 

•    Penela Municipality (Ποπηογαλία) 
•    IPN Incubator – Ideas & Business Incubator (Ποπηογαλία) 

•    Miscolc Municipality (Οςγγαπία) 

•    Miskolc Holding Plc (Οςγγαπία) 
•    ADEUROPA Foundation (Ιζπανία) 

•    Δπιμεληηήπιο άμος 
•    Municipality of Horsholm (Γανία) 

•    ERHVERVNET - Copenhagen Regional Agency (Γανία) 

•    Municipality of Iasi (Ροςμανία) 
Ανηικείμενο       • Entrepreneurship / Innovation 

  Σςνοπηική 

Πεπιγπαθή 
 Σο έπγο ERMIS ππουθεί ηην ανάπηςξη, ενόρ αποηελεζμαηικού και 

μεηαβιβάζιμος ππόηςπος διασείπιζηρ ηοπικών ζςζηημάηυν καινοηομίαρ 

(Local Innovation Systems) με ζκοπό ηην ενίζσςζη ηηρ καινοηομίαρ ηυν 
μικπομεζαίυν επισειπήζευν, οι οποίερ καηά κοινή παπαδοσή αποηελούν ηην 

πασοκοκαλιά ηυν ηοπικών κοινυνιών ηυν πεπιθεπειών και ιδιαίηεπα αςηών με ηα 
οικονομικά, κοινυνικά αλλά και γευγπαθικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Βοπείος Αιγαίος. 

Όπυρ είναι γνυζηό, η Δ.Δ. ππουθεί εςπέυρ ηη διασείπιζη και ηο ζςνηονιζμό 
ηυν δημόζιυν πολιηικών για ηην καινοηομία υρ παπάγονηα κλειδί για ηην 

σάπαξη ηυν ηοπικών και ηυν πεπιθεπειακέρ ζηπαηηγικών καινοηομίαρ. ε αςηό 
ηο πλαίζιο και μέζυ ηος έπγος ERMIS ενθαππύνεηαι η ζηενή διαπεπιθεπειακή 

ζςνεπγαζία, μεηαξύ ηυν οπγανώζευν επισειπηζιακήρ ςποζηήπιξηρ, ηυν 
κένηπυν γνώζηρ και ηυν θοπέυν σάπαξηρ πολιηικήρ.  

Αναλςηικόηεπα οι ζηόσοι ηος Έπγος είναι οι εξήρ: 

 η ανηαλλαγή εμπείπυν και καλών ππακηικών ανάμεζα ζηοςρ εηαίποςρ, 

ζσεηικά με ηιρ καλύηεπερ μεθόδοςρ, πος μποπούν να καηαζηήζοςν ένα 
ηοπικό ζύζηημα καινοηομίαρ, αποηελεζμαηικό 

 η από κοινού μελέηη αςηών ηυν καλύηεπυν ππακηικών 

 ο ζσεδιαζμόρ και η ανάπηςξη μεθοδολογικών επγαλείυν διασείπιζηρ ηυν 

ηοπικών ζςζηημάηυν καινοηομίαρ 
 

 

 
 

 
 

 
 



                                                                                
 

 

 Παπαδοηέα 

•    SWOT Analysis για ηην καινοηομία ζηην Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 

• Γημιοςπγία καηαλόγος καλών ππακηικών καινοηομίαρ για ηην 

Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος  

•   Ανηαλλαγή Σεσνογνυζίαρ με Καινοηόμερ Πεπιθέπειερ 

• Workshop με ηην ζςμμεηοσή όλυν ηυν εηαίπυν 

• Γημιοςπγία ηηρ πιλοηικήρ εθαπμογήρ Aegeanbiz. (Σο AegeanBIZ 

αποηελεί ηο facebook ηυν πεπιθεπειακών επισειπήζευν με 2 κοινόηηηερ 

ενδιαθεπόνηυν για ηοςρ επισειπημαηίερ.) Σηρ ανάπηςξη ηηρ εθαπμογήρ 

πποηγήθηκαν: (α) Μελέηη ηηρ απαιηούμενηρ επισειπημαηικήρ ςποδομήρ 

ηυν τηθιακών κοινοηήηυν. (β) Μελέηη ηηρ απαιηούμενηρ ηεσνολογικήρ 

ςποδομήρ ηυν τηθιακών κοινοηήηυν. (γ) Βάζη δεδομένυν με ζηοισεία 

ηυν επισειπήζευν ηος Βοπείος Αιγαίος (δ) Μελέηη βιυζιμόηηηαρ 

 


