


Σο ……………αςχολείται με τθν Ανάπτυξθ ενόσ
Αποτελεςματικοφ και Μεταβιβάςιμου Προτφπου
Διαχείριςθσ Σοπικών υςτθμάτων Καινοτομίασ. Σο ζργο
ζχει ενταχκεί ςτο Διαςυνοριακό Πρόγραμμα υνεργαςίασ
INTERREG IVC και χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ.

Ποιο είναι το ζργο                        ?

Σο ……………….αποτελείται από ζνα ιςορροπθμζνο
εταιρικό ςχιμα περιφερειακών και τοπικών δθμόςιων
αρχών από τθ Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία,
Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ιςπανία. Επιπλζον
ςτο ζργο ςυμμετζχει μια ομάδα φορζων ςτιριξθσ των
Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (ΜΜε), όπωσ κζντρα
καινοτομίασ, εμπορικά επιμελθτιρια και επιχειρθματικζσ
κερμοκοιτίδεσ.

Οι εταίροι του......................ςτοχεφουν
ςτθν ενίςχυςθ του πολλαπλαςιαςτικοφ
αποτελζςματοσ των τοπικών πολιτικών
καινοτομίασ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ ενόσ
ςυςτθματικοφ και αποτελεςματικοφ
ςυςτιματοσ προςζγγιςθσ των ΜΜε,
αξιοποιώντασ όλθ τθν αλυςίδα αξιών
τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ.
Οι 15 εταίροι κα εξαςφαλίςουν τθν
άμεςθ εφαρμογι των αποτελεςμάτων
του ζργου και τθν ενεργοποίθςθ
τοπικών και περιφερειακών πολιτικών,
επιτυγχάνοντασ ανεκτίμθτθ πρακτικι
εμπειρία ςτθ διαχείριςθ τθσ
καινοτομίασ.

Βαςικό κζμα του …………… …είναι θ αναγνώριςθ τθσ
καινοτομίασ για τθ βιώςιμθ ανάπτυξθ των ΜΜε. Οι ΜΜε
που αντιμετωπίηουν αυξανόμενο ανταγωνιςμό ςτθν
παγκόςμια οικονομία, αποτελοφν βαςικό παράγοντα
ανάπτυξθσ των περιφερειών των εταίρων. Αυτόσ είναι και
ο πυρινασ του ζργου: θ ςτιριξθ τθσ καινοτομίασ ςτισ
ΜΜε.

Ανταλλαγι αποτελεςματικών εργαλείων και μεκοδολογιών των Σοπικών υςτθμάτων Καινοτομίασ,

χεδιαςμόσ και ανταλλαγι πλαιςίων διακυβζρνθςθσ και μεκοδολογιών υποςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ ςτισ ΜΜε,

υνεργαςία τοπικών και περιφερειακών διαμορφωτών πολιτικών ςτθν υλοποίθςθ των προτάςεων του ζργου ERMIS,

Διάδοςθ και διαφφλαξθ των αποτελεςμάτων του …….…………μεταξφ των εταίρων για τθν τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ.

τόχοι



Δθμιουργία Διαπεριφερειακοφ ςθμείου αναφοράσ και τυποποίθςθ των καλφτερων εργαλείων και μεκόδων για τθν
υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ ςτισ ΜΜε,

Προ-μοντελοποίθςθ των τοπικών ςυςτθμάτων καινοτομίασ βάςει ςχετικών ερευνών,

Εκπόνθςθ μελζτθσ SWOT και αξιολόγθςθ τθσ ςυμβολισ των εταίρων,

Πραγματοποίθςθ 18 διαπεριφερειακών ςυναντιςεων για τθν εντατικοποίθςθ τθσ μεταφοράσ γνώςθσ και 18 αναφορζσ
ανταλλαγισ εμπειριών,

Πραγματοποίθςθ 4 διαπεριφερειακών εργαςτθρίων καινοτομίασ με τθ ςυμμετοχι εμπειρογνωμόνων καινοτομίασ για
τθν ανταλλαγι εμπειριών γφρω από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ καινοτομίασ,

Ζκδοςθ ςχετικά με τισ προτάςεισ περιφερειακών πολιτικών που ςυμπεριλαμβάνει:

Κατάλογοσ καλών πρακτικών των τοπικών ςυςτθμάτων καινοτομίασ,

Συποποιθμζνθ ςειρά πρακτικών διακυβζρνθςθσ καινοτομίασ,
Αποτελεςματικό και Μεταβιβάςιμο, ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ, Πρότυπο Διαχείριςθσ Σοπικών
υςτθμάτων Καινοτομίασ – ERMIS,
Ζνα χζδιο Δράςθσ το οποίο κα προωκθκεί για εφαρμογι ςτα βαςικά Επιχειρθςιακά Προγράμματα των
Εταίρων με ςτόχο τθν προώκθςθ και ανάδειξθ τθσ αξίασ τθσ καινοτομίασ για τισ ΜΜε.

Σα αναμενόμενα αποτελζςματα και οφζλθ του ζργου
είναι θ ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ των εταίρων να
διαχειριςτοφν αποτελεςματικά τα τοπικά ςυςτιματα
καινοτομίασ και να υποςτθρίξουν τθν αξία τθσ
καινοτομίασ ςτισ ΜΜε.

Σο ζργο κα επιφζρει μια διαςυνοριακι
ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ςυγχρθματοδοτοφμενα
ζργα ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ υποςτθρικτικών
εργαλείων καινοτομίασ ενιςχφοντασ τθν αξία τουσ και τθν
αποτελεςματικότθτά τουσ.

Ιανουάριοσ 2010 – Αφγουςτοσ 2011:

επτζμβριοσ2010 – Φεβρουάριοσ 2011:

Μάρτιοσ 2011 – Φεβρουάριοσ 2012:

Μάρτιοσ 2012 – επτζμβριοσ 2012:

Προςδιοριςμόσ και καταγραφι των καλών πρακτικών και των τοπικών
ςυςτθμάτων καινοτομίασ.

Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ ςυμβολισ των εταίρων ωσ προσ τισ καλζσ
πρακτικζσ και τα εργαλεία.

Μεταφορά τεχνογνωςίασ μεταξφ των εταίρων.

χεδιαςμόσ προτάςεων για τθν αποτελεςματικι διακυβζρνθςθ τθσ
καινοτομίασ ςτισ ΜΜε.

Παραδοτζα

Αποτελζςματα

Σα 4 βήματα του ζργου



Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γαλλικήσ
Ριβιζρασ – Γαλλία - Επικεφαλήσ Εταίροσ
Website: http://www.ccinice-cote-azur.com

Κοινότητα Sophia Antipolis - Γαλλία
Website: http://www.agglo-sophia-antipolis.fr

Δήμοσ Cesena - Ιταλία
Website: http://www.comune.cesena.fc.it

CISE - Ιταλία
Website: http://www.ciseonweb.it

Δήμοσ Eindhoven - Ολλανδία
Website: http://www.eindhoven.nl

Δήμοσ Penela - Πορτογαλία
Website: http://www.cm-penela.pt

Θερμοκοιτίδα IPN – Θερμοκοιτίδα Ιδεών &
Επιχειρηματικότητασ – Πορτογαλία
Website: http://www.ipn-incubadora.pt

Δήμοσ Miskolc - Ουγγαρία
Website: http://www.miskolc.hu

Εταιρία υμμετοχών Miskolc - Ουγγαρία
Website: http://www.miskolcholding.hu

Κδρυμα ADEuropa - Ιςπανία
Website: http://www.adeuropa.org

Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου - Ελλάδα
Website: http://www.ptaba.gr

Εμπορικό Επιμελητήριο άμου- Ελλάδα
Website: http://www.samoscci.gr

Δήμοσ Horsholm - Δανία
Website: http://www.horslhom.dk

Erhvervnet - Δανία
Website: http://www.erhverv.net

Δήμοσ Iasi - Ρουμανία
Website: http://www.primaria-iasi.ro

Πληροφορίεσ ζργου Ermis
Επικεφαλήσ Εταίροσ: Εμπορικό και βιομθχανικό Επιμελθτιριο Γαλλικισ Ριβιζρασ  - Γαλλία

τοιχεία Επικοινωνίασ:
Philippe Chereau – Δ/ντθσ Ζργου

Renaud Reynes – Τπεφκυνοσ Ζργου
Pauline Weber – Τπεφκυνθ Επικοινωνίασ Ζργου

ermislp@cote-azur.cci.gr
www.ermisproject.eu

Οι Εταίροι του Ζργου


