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Η Κρήτη καινοτοµεί! 
 
Είστε επιχειρηµατίας και έχετε µια πρωτότυπη ιδέα? Θέλετε να εκµεταλλευτείτε τις ανακαλύψεις 
των ερευνητών και να τις προωθήσετε στην αγορά? Η Περιφέρεια Κρήτης σας δίνει την 
ευκαιρία! 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3 
Crete), η οποία εστιάζει σε 4 πυλώνες:  

• Αγροδιατροφή,  

• Πολιτισµός-Τουρισµός,  

• Περιβάλλον-Ενέργεια και  

• Γνώση  
και επιδιώκει την ένταξη καινοτόµων προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗ 2014-
2020». Η χρηµατοδότηση τους ανέρχεται στο ποσό των 65.622.091,25 € συνολικά.  
Βασική προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση αυτή αποτελεί η σύνδεση της επιχειρηµατικότητας 
µε την έρευνα και την καινοτοµία για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η  εξωστρέφεια των 
επιχειρήσεων. 

Στον Πολιτιστικό – Τουριστικό τοµέα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη ξεκινήσει µια συστηµατική 

διαβούλευση για να προσελκύσει τους επιχειρηµατίες και τα ερευνητικά ιδρύµατα που 

ενδιαφέρονται, µε στόχο να εφαρµοστούν καινοτοµίες στις επιχειρήσεις της Κρήτης.  

Βασική επιδίωξη είναι η «επιχειρηµατική ανακάλυψη», µε στόχο τη σύνδεση της έρευνας 

και καινοτοµίας µε τις επιχειρήσεις του νησιού. 

Ειδικότερα, προβλέπεται να ενισχυθούν οι εξής κατηγορίες δράσεων σε επιλεγµένους τοµείς της 

περιφερειακής οικονοµίας: 

• Σχέδια επίδειξης/δοκιµαστικές δράσεις ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ σε τοµείς 

προτεραιότητας της RIS3. 

• Συµπράξεις επιχειρήσεων µε ερευνητικούς οργανισµούς. 

• Έρευνα και ανάπτυξη από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

• Ενίσχυση clusters. 

• Ενίσχυση Επιχειρήσεων για επενδύσεις. 

• Υπηρεσίες και εφαρµογές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) για τις 

Επιχειρήσεις στους τοµείς προτεραιότητας της RIS3. 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων αποτελεί η στενή συνεργασία 

µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων και των µικρών, µεσαίων ή µεγάλων επιχειρήσεων 

της Κρήτης. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν, θα υποβληθούν είτε από µεµονωµένες 

επιχειρήσεις, είτε από οµάδες επιχειρήσεων, είτε από συµπράξεις επιχειρήσεων µε 

ερευνητικούς οργανισµούς, ανάλογα µε την συγκεκριµένη δράση. 

Για την οργάνωση της διαβούλευσης έχει συγκροτηθεί ειδική Οµάδα Εργασίας και λειτουργεί η   

«Πλατφόρµα Καινοτοµίας για τον Πολιτισµό-Τουρισµό».  
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Η Οµάδα Εργασίας θα καταγράψει αρχικά τις ερευνητικές και επιχειρηµατικές δυνατότητες στην 

Κρήτη, µε εξειδίκευση στον τουρισµό υπαίθρου. Ο τουρισµός υπαίθρου είναι κάθε ειδική 

µορφή βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, που έχει ως σκοπό την επαφή του επισκέπτη - 

τουρίστα µε το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον της υπαίθρου.  

Οι τοµείς ενδιαφέροντος είναι:  

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της προσωπικής εξυπηρέτησης 

πελατών, τη βελτίωση της διαδραστικότητας, τη µείωσης του κόστους των υπηρεσιών και την 

παροχή υπηρεσιών αυξηµένης προστιθέµενης αξίας. 

• Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρµογών προβολής της πολιτισµικής κληρονοµιάς, 

συστηµάτων πλοήγησης, διαχείρισης δροµολογίων σε τουριστικές περιοχές. 

• Επιδεικτικά σχέδια προώθησης νέων, καινοτόµων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που 

προωθούν εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

Σας καλούµε, λοιπόν, να συµπληρώσετε τη φόρµα καταγραφής των καινοτόµων ιδεών 

σας, οι οποίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίµανσης, µε δυνατότητες 

εµπορικής αξιοποίησης (προώθησή τους σε µια διευρυµένη αγορά και µε σηµαντικά 

αναµενόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα). 

Η φόρµα προτείνεται να συµπληρωθεί ηλεκτρονικά µέσω της διεύθυνσης: 

http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3tou/ ή εναλλακτικά να την αποστείλετε συµπληρωµένη 

συνηµµένα στο e-mail: ris3tou@crete.gov.gr συµπεριλαµβάνοντας τα πλήρη στοιχεία σας. 

Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, µπορείτε να συµβουλευτείτε την ιστοσελίδα της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr. 

 


