Πόλεις φς
Σσζηήμαηα Γνώζεφν και Καινοηομίας
Σ1-Δπέιηθηεο βηνκεραληθέο ζπλνηθίεο
Σ2- Δπηζηεκνληθά πάξθα &ηερλνινγηθά πάξθα
Σ3-Σερλνπόιεηο
Σ4-Καηλνηόκεο πεξηθέξεηεο
Σ5-Δπθπείο πόιεηο
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Καινοηομία και ανάπηςξη ηων πόλεων: αμθίδπομη ζσέζη

ήκεξα ε ζπκβνιή
ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ
αλάπηπμε ησλ
πεξηθεξεηώλ ηεο ΔΔ
ηεθκεξηώλεηαη
πνζνηηθά
Ζ ζρέζε απηή δελ
ήηαλ πξνθαλήο ζηελ
αξρή ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1980
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Καινοηομία και ανάπηςξη ηων πόλεων: αμθίδπομη ζσέζη
Τεσνολογική καινοηομία και ανάπηςξε βαζιδόμενε ζηε
γνώζε:
Το νέο επίκενηπο ηερ ανάπηςξερ ηων πόλεων
Καηλνηνκία είλαη ε κεηαβνιή ζ’ έλα νξγαληζκό (επηρείξεζε,
νξγαληζκό παξνρήο ππεξεζηώλ, εξγαζηήξην έξεπλαο)
ησλ προϊόντων (κε λέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο, λέα
κνληέια, θαιύηεξε πνηόηεηα),
ησλ διαδικασιών παραγωγής (κε ηερλνινγίεο
πιεξνθνξηθήο, απηνκαηηζκνύο, λέεο κνξθέο ελέξγεηαο),
ηεο οργάνωσης (κε επειημία, ζπζηήκαηα παξάδνζεο ζηε
ζηηγκή, παξαγσγή ζε δίθηπν, βειηηζηνπνίεζε ησλ αιπζίδσλ
παξαγσγήο, θ.α).
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Καινοηομία και ανάπηςξη ηων πόλεων: αμθίδπομη ζσέζη

Περιβάλλον καινοηομίας
A. Γραμμικές ζτέζεις ζηο εργαζηήριο Ε&Α
Σηπαηηγικόρ
Ππογπαμμαηι
ζμόρ

E&A

Χπημαηοδ
όηηζη

Έπεςνα
Αγοπάρ

Ανάπηςξη
πποϊόνηορ

Αναδιοπγάν
ωζη
παπαγωγήρ

Παπαγωγ
ή
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Καινοηομία και ανάπηςξη ηων πόλεων: αμθίδπομη ζσέζη
• ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έγηλε θαλεξό όηη νξηζκέλεο πεξηνρέο πξνζέθεξαλ έλα
πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα επλντθό γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηερλνινγηθώλ
θαηλνηνκηώλ. ηε Silicon Valley ηεο Καιηθόξληαο, ζηηο απνθεληξσκέλεο
Σερλνπόιεηο ηεο Ιαπσλίαο, ζην Κέηκπξηηδ, ζηελ Δπηζηεκνληθή πόιε Ile de
France, ζηε νθία Αληίπνιε ζηε λόηηα Γαιιία, ζην Μνλπειηέ, ζηε
Γθξελόκπι θαη ζηελ Σνπινύδε, ζηε λόηηα Βαπαξία θαη ζηε Βάδε
Βπηεκβέξγε, ζην Σνξίλν θαη ζηηο βηνκεραληθέο ζπλνηθίεο ηεο θεληξηθήο
Ιηαιίαο, ην ηνπηθό πεξηβάιινλ ιεηηνύξγεζε σο εθθνιαπηήξην γηα ηελ
αλάπηπμε λέαο ηερλνινγίαο, λέσλ βηνκεραληθώλ θιάδσλ, λέσλ πξντόλησλ, θαη
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο.
• Οη πεξηνρέο απηέο απνηεινύλ νηζίδες καινοηομίας κέζα ζε επξύηεξεο
πεξηνρέο κε πην παξαδνζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Ο ραξαθηήξαο ησλ
λεζίδσλ αληηθαηνπηξίδεη κηα ηζηνξηθή πνξεία δεκηνπξγίαο λέσλ
δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο θάζε λέα δξαζηεξηόηεηα εκθαλίδεηαη σο
δηαθξηηόο ηόπνο κέζα ζε θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο. Οη λεζίδεο
εθθξάδνπλ όκσο θαη έλα θαηλόκελν ρσξηθήο δηαίξεζεο ηεο παξαγσγήο
θαη ηεο εξγαζίαο, κε ηελ έλλνηα όηη νη λέεο δξαζηεξηόηεηεο (ηδίσο απηέο
πνπ βαζίδνληαη ζε πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίεο) ρξεηάδνληαη εηδηθέο
ζπλζήθεο γηα λα εκθαληζζνύλ θαη λα ζηαζεξνπνηεζνύλ.
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ΝΔΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΙΚΣΤΑ
ΤΝΔΡΓΑΙΑ
 Clusters θαη δίθηπα
 Σερλνινγηθή ζπλεξγαζία
 Αιπζίδεο παξαγσγήο
 πκκαρίεο

ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
πλεξγαζία εξεπλεηηθώλ
θέληξσλ - επηρεηξήζεσλ
Σερλνινγηθή
δηακεζνιάβεζε
Spin-offs




ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΟΤ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Τπεξεζίεο αλάπηπμεο
πξντόληνο
Δμεηδηθεπκέλνη
ζύκβνπινη
Δμεηδηθεπκέλα θέληξα
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Γηα λα γίλεη θαηαλνεηό πώο κηα πόιε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηλνηνκία,
ζα επηθεληξσζνύκε ζηα περιοτικά ζσζηήμαηα καινοηομίας θαη ζηνλ
ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ζπιινγηθνί κεραληζκνί έξεπλαο, κάζεζεο,
θαη ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο.
Θα πεξηγξάςνπκε κεξηθά κνληέια πεξηνρηθώλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο:
 Σ1-Cluster θαηλνηόκσλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ
 Σ2-Σερλνινγηθά πάξθα
 Σ3-Σερλνπόιεηο
 Σ4-Μαζεζηαθέο πεξηθέξεηεο
 Σ5-Δπθπείο πόιεηο θαη πεξηθέξεηεο
ε θάζε κνληέιν καο ελδηαθέξνπλ
 ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ,
 ν κεραληζκόο παξαγσγήο θαηλνηνκίαο,
 νη δπζθνιίεο / εκπόδηα πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο,
 ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν,
 θαη ε αληίζηνηρε ειιεληθή εκπεηξία.
Σα βαζηθά εξσηήκαηα αθνξνύλ ζηνλ αλαδπόκελν ραξαθηήξα ηνπ
ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζε θάζε κνληέιν, θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ηα
δηαθνξεηηθά κνληέια αληηδξνύλ ζε ζπλζήθεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη
άζθεζεο πνιηηηθήο.
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Καινοηομία και ανάπηςξη ηων πόλεων: αμθίδπομη ζσέζη
Ζ θαηαλόεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ πόιεσλ ζηε δηακόξθσζε
ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο εμειίρζεθε κέζα ζηα ηειεπηαία
25 ρξόληα. Οξόζεκα είλαη ηξία κεγάια Παραδείγμαηα
ζεσξίαο θαη πξνγξακκαηηζκνύ:
1980-90: Θεσξίεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο, ηερλνινγηθώλ
ζπλνηθηώλ, ηερλνπόιεσλ, clusters, θαη θόζηνπο
κεηαβηβάζεσλ (ύζηεκα θαηλνηνκίαο θαη εγγύηεηα)
1990-2000: Δμειηθηηθέο ζεσξίεο, καζεζηαθέο πεξηθέξεηεο
θαη πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο (ύζηεκα
θαηλνηνκίαο θαη ζεζκνί ζπλεξγαζίαο)
2000+: Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Φεθηαθνί ρώξνη
θαηλνηνκίαο. Δπθπείο πόιεηο θαη πεξηθέξεηεο (ύζηεκα
θαηλνηνκίαο θαη ςεθηαθή ζπλεξγαζία)
8

1. Clusters καιμοτομίας
Δσέλικηες Βιομητανικές Σσνοικίες
Πρώηες περιοτές όπνπ έγηλε θαλεξή ε ζπκβνιή ηεο ρσξηθήο
ζπγθέληξσζεο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηώλ θαη λέσλ βηνκεραληθώλ
πξαθηηθώλ. Ζ δπλακηθή ηεο θαηλνηνκίαο νθείιεηαη ζε ηξεηο
παξάγνληεο:
ηελ ζπγθέληξσζε ζηε βηνκεραληθή ζπλνηθία πνιιώλ θαη
δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήησλ, πνπ θαιύπηνπλ πεδία παξαγσγήο θαη
γλώζεο.
ηε δπλαηόηεηα ελαιιαθηηθώλ ζπλδπαζκώλ κεηαμύ ησλ επηκέξνπο
ζπληειεζηώλ ηεο ζπλνηθίαο. Οη ζπλδπαζκνί είλαη παξάγνληαο
θαηλνηνκίαο, θαζώο πνιιά λέα πξντόληα πξνθύπηνπλ από ηνλ
επξεκαηηθό ηξόπν πνπ ζπλδπάδνληαη γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο.
ηε παξνπζία „θαηαιπηώλ‟, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνπο ζπλδπαζκνύο
κεηαμύ ησλ πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη κνλάδσλ
παξαγσγήο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαιύηε, ζην Πξάην γηα
παξάδεηγκα, εμαζθαιίδεηαη από ηνπο impannatore, πνπ
αλαδηνξγαλώλνπλ ζπλερώο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο
ζπλνηθίαο ζε ζρέζε κε ηηο παξαγγειίεο πνπ αλαιακβάλνπλ.
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1. Clusters καιμοτομίας
Ο μητανιζμός καινοηομίας ζε clusters και
ηετνολογικές ζσνοικίες
Buyers / catalysers

Flexible combinations

Nontraded inputs

Technological spillovers

Specialised firms / Skilled

Basic elements

 Specialised firms / skilled workers
 Buyers / catalysers

workers

Structuring elements

 Flexible combinations
 Nontraded inputs
 Technological spillovers
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2. Σεχμολογικά / επιστημομικά πάρκα
Ο κεραληζκόο απηόο είλαη
αναδσόμενοο. Βαζίδεηαη
ζηνπο ζπλδπαζκνύο κεηαμύ
πνιιώλ ζπληειεζηώλ ηνπ
ζπζηήκαηνο (>100).
Ζ πνιππινθόηεηα ησλ
ζπλδπαζκώλ δπζρεξαίλεη
ηελ κνληεινπνίεζε θαη
πξνγξακκαηηζκό.
Ζ πιεζηέζηεξε
πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ
είλαη απηή ηνπ ηερλνινγηθνύ
/ επηζηεκνληθνύ πάξθνπ
Σέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία
Σέζζεξηο ηύπνη ζρέζεσλ
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο /
θαηλνηνκίαο

(D) Space, Property,
infrastructure

Technological valorisation of property
Spin-offs
(A) R&D Units

Tech Transfer
(C) Innovative
Firms
(B) Technology
Transfer
Organisations

Attraction of firms
Tech Transfer

New round of investment
Technology diffusion

ΗΠΑ
ΕΤΡΩΠΗ
ΚΙΝΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΙΑ
ΑΛΛΕ ΠΕΡΙΟΧΕ
ΤΝΟΛΟ

500
400
120
120
40
60
1200
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2. Σεχμολογικά / επιστημομικά πάρκα
Η δηαδηθαζία ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζηα πάξθα ζηεξίδεηαη ζε
4 ζεζκνύο:
ζηελ ζπλεξγαζία παλεπηζηεκίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζρεηηθά κε
ηε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ ησλ παλεπηζηεκίσλ, ηελ
θηλεηηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ, θαη ηελ πιεξνθόξεζε,
ζηε δηθηύσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζηελ αλάπηπμε
ζηξαηεγηθώλ ζπκθσληώλ θαη ζπλεξγαζηώλ πξνκεζεπηήπαξαγσγνύ,
ζηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ spin-offs γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ηερλνινγίαο,
ζηελ πξνζέιθπζε θαηλνηόκσλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ,
ζηε δηάρπζε θαη δηάδνζε έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.
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Δραστηριότητα
Ανάπτυξη έρευνας

Μεταφορά τεχνολογίας

Ανάπτυξη καινοτομίας
Δημιουργία spin-offs Επιχειρήσεις για
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας
Προσέλκυση επιχειρήσεων

Τεχνολογική γαιοπρόσοδος
Επένδυση εσόδων από
Α-Β-C-D σε τεχνολογία, υποδομές,
υπηρεσίες, εξοπλισμό

Αποτελέσματα- Μέτρηση
(φυσικό / οικονομικό μέγεθος)
Αριθμός προγραμμάτων. Έσοδα
από ερευνητικά έργα. Έσοδα ανά
πηγή χρηματοδότησης. Αριθμός
ερευνητών. Αριθμός
δημοσιεύσεων. Πατέντες.
Αριθμός προϊόντων έρευνας προς
εκμετάλλευση. Αριθμός
συμβολαίων μεταφοράς
τεχνολογίας. Αριθμός
συμβολαίων παροχής υπηρεσιών.
Αριθμός πελατών του ΚΜΤ.
Αριθμός προγραμμάτων
ανάπτυξης καινοτομίας. Κύκλος
εργασιών από μεταφορά
τεχνολογίας και παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Νέα προϊόντα, νέες μέθοδοι
παραγωγής, νέες αγορές,
Αριθμός spin-offs. Θέσεις
εργασίας spin-offs. Κύκλος
εργασιών και κέρδη από
συμμετοχή σε spin-offs.
Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν
εγκατασταθεί στο Π. Κατηγορίες
εγκατάστασης (ενοίκιο γης,
ενοίκιο κτίσματος, θερμοκοιτίδα).
Επιφάνεια εγκαταστημένων
επιχειρήσεων. Πρόσοδοι από
ενοικίαση
Αύξηση αξίας γης λόγω επωνυμίας
και τεχνολογικής συγκέντρωσης
Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικό
εξοπλισμό. Νέα εργαστήρια. Νέες
μονάδες έρευνας. Νέες υποδομές
μεταφοράς τεχνολογίας,
incubators.

Oφελούμενοι
Ινστιτούτα

ΚΜΤ
Ινστιτούτα

Επιχειρήσεις
Ινστιτούτα

Στρατηγική
1. Στρατηγική έρευνας
Τομείς έρευνας
Αγορά έρευνας
Διαχείριση ανθρώπων
Προσέλκυση ερευνητών
2. Στρατηγική μεταφοράς
τεχνολογίας
Training
Brokerage
Consulting
Πώληση προϊόντων έρευνας

3. Στρατηγική καινοτομίας
συνεργασίες
ανάπτυξη νέων προϊόντων
4. Στρατηγική spin-offs
Functional Incubators
Ενίσχυση spin-offs

Τεχνολογικό
Πάρκο

5. Στρατηγική αξιοποίησης
ακινήτων
Προβολή
Προώθηση ακίνητης
Νέοι χώροι

Τεχνολογικό
πάρκο

6. Στρατηγική προβολής του
πάρκου
7. Στρατηγική cluster
Συνέργιες

Τεχνολογικό
Πάρκο
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2. Πάρκα τεχμολογίας

ΤΠ
Ανδαλο
σζίας
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2. Πάρκα τεχμολογίας
Τετνολογικό Πάρκο
Θεζζαλονίκης
ΣΟΥΟΙ
• Αλάπηπμε εθαξκνζκέλεο έξεπλαο
• Μεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο
• Πιεξνθόξεζε (workshops, εκεξίδεο ηερλνινγίαο, ζεκαηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ).
• Παξνρή ζπκβνπιώλ (ηερλνδηάγλσζε, επξεζηηερλίεο, ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηα εξγαζηήξηα ππνζηήξημεο ηνπ ΣΠΘ).
• Σερλνινγηθή αμηνιόγεζε (επελδύζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, αλαβάζκηζε
δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο, λέσλ πξντόλησλ).
• Σερλνινγηθή δηακεζνιάβεζε - ηερλνκεζηηεία.
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3. Σεχμοπόλεις
ΠΟΛΔΙΣ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 ε δύν ρώξεο (Γαιιία θαη Ηαπσλία)
πεξηζζόηεξεο από κηα
ηερλνινγηθέο ζπλνηθίεο θαη πάξθα
ηερλνινγίαο αλαπηύρζεθαλ σο
κέξνο ηνπ ίδηνπ αζηηθνύ
ζπζηήκαηνο ( Μνλπειηέ,
Δπηζηεκνληθή Πόιε Ile de France,
Σνπινύδε, Νάληε, 23 ηερλνπόιεηο
Ηαπσλίαο)
 Σν πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο πνπ
δεκηνπξγείηαη ζε κηα Σερλόπνιε
πξνθύπηεη από έλα πνιππνιηθό
ζύζηεκα πνπ απνηειείηαη από
βηνκεραληθέο ζπλνηθίεο, λεζίδεο
επηρεηξεκαηηθώλ ππεξεζηώλ, θαη
επηζηεκνληθά πάξθα. Γίθηπα
ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη
ζπληνληζκνύ εμαζθαιίδνπλ ζπλνρή
κεηαμύ ησλ επηκέξνπο πόισλ ηεο
ηερλόπνιεο.
 Μεγάιε έκθαζε ζηηο ππνδνκέο,
θηίξηα, γε, νηθηζηηθή αλάπηπμε.
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3. Σεχμοπόλεις
Οη πεξηζζόηεξεο ηερλνπόιεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Γαιιία
(Μνλπειηέ, Δπηζηεκνληθή Πόιε Ile de France, Σνπινύδε,
Νάληε), ελώ ε ηερλόπνιε ηνπ Σνξίλν είλαη ην κνλαδηθό
πξόγξακκα πνπ βαζίζζεθε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία.
Σν πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε κηα
ηερλόπνιε πξνθύπηεη από έλα πνιππνιηθό ζύζηεκα πνπ
ζπγθξνηείηαη από βηνκεραληθέο ζπλνηθίεο, λεζίδεο
επηρεηξεκαηηθώλ ππεξεζηώλ, θαη επηζηεκνληθά πάξθα.
Γίθηπα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνύ
εμαζθαιίδνπλ ζπλνρή θαη ζπλέξγηα κεηαμύ ησλ επηκέξνπο
πόισλ ηεο ηερλόπνιεο.
Σν ζύζηεκα απηό απεηθνλίδεηαη κε ηδαληθό ηξόπν ζηελ
«Σερλόπνιε Μνλπειηέ», όπνπ πξνγξάκκαηα
επηζηεκνληθώλ πάξθσλ, βηνκεραληθώλ ζπλνηθηώλ, αζηηθήο
αλάπιαζεο θαη παξνρήο επηρεηξεκαηηθώλ ππεξεζηώλ,
ζπγθξνηνύλ έλα εληαίν αζηηθό ζύζηεκα θαη ζπληνλίδνληαη
κέζσ δηθηύσλ ππνδνκώλ, πξσηνβνπιηώλ ζπλεξγαζίαο
θαη δηαύισλ επηθνηλσλίαο.
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4. Μαθησιακές περιφέρειες
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
1990, νη εκπεηξίεο ησλ
θαλδηλαβηθώλ ρσξώλ
εηζήγαγαλ κηα ξηδηθή
κεηαβνιή ζηελ θαηαλόεζε
ησλ ζρέζεσλ „πεξηνρήο‟ θαη
„θαηλνηνκίαο‟

Μαθηζιακή Περιθέρεια
είλαη ρσξηθή ελόηεηα
κάζεζεο, δηαρείξηζεο,
επηινγήο θαη αλάπηπμεο
γλώζεσλ θαη θαηλνηνκίαο

 Η καινοηομία είναι
ζύζηημα
 Σν ζύζηεκα θαηλνηνκίαο
νηθνδνκείηαη ζε (1) ζε
δίκησα γνώζεφν και (2)
θεζμούς μεηαθοράς
γνώζεφν
 ηα δίθηπα γλώζεσλ ξέεη
„ξεηή‟ θαη „άξξεηε‟ γλώζε
 Οη ζεζκνί ιεηηνπξγνύλ σο
„δηαθόπηεο‟ επηινγήο
θαηλνηνκηώλ
 Πξνηεξαηόηεηεο: Άπιεο
ππνδνκέο, νξγαληζκνί
γλώζεο, ρξεκαηνδόηεζε,
αλζξώπηλν δπλακηθό,
κεηαθνξά ηερλνινγίαο,
έξεπλα, πιεξνθόξεζε
18

4. Μαθησιακές περιφέρειες
Πεξηθεξεηαθό ύζηεκα Καηλνηνκίαο
Πεπιθεπειακό Σύζηεμα Καινοηομίαρ

Χπήζε
Τεσνολογίαρ
Δπηρεηξήζεηο
έληαζεο
ηερλνινγίαο
Καηλνηόκεο ΜΜΔ

Οπγανιζμοί Μεηαθοπάρ
Τεσνολογίαρ
Σερλνινγηθά Πάξθα
Σερλνινγηθά δίθηπα
ύκβνπινη ηερλνινγίαο
Brokers

Πανεπιζηεμικά
επγαζηήπια

Δεμόζια Ινζηιηούηα
E&A
Τμήμαηα Ε&Α
επισειπήζεων

Χπεμαηοδόηεζε Καινοηομίαρ
Σξάπεδεο
Venture capital
Αλαπηπμηαθά θίλεηξα

Σύζηεμα Τεσνολογικήρ
Πλεποθόπεζερ
Παηέληεο, Πξόηππα, Σερληθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ, Βάζεηο
Benchmarking
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4. Μαθησιακές περιφέρειες
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4. Μαθησιακές περιφέρειες
Σν 1994 ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο (ΓΓ Πεξηθέξεηα / ΓΓ
Δπηρείξεζε) αθνινπζώληαο ηηο
αληηιήςεηο ηεο „Μαζεζηαθήο
Πεξηθέξεηαο‟ θαη πξνώζεζαλ ηα
έξγα RTP/ RIS / RITTS, θαη ζηε
ζπλέρεηα PRIA. Δθαξκόδνληαη ζε
όιεο ζρεδόλ ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ.
Σα έξγα απηά ππνζηεξίρζεθαλ από ην
5ν θαη 6ν Δπξσπατθό Πξόγξακκα
Δ&Α θαη από ηηο Καηλνηόκεο Γξάζεηο
ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
ηόρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνύλ
περιθερειακά ζσζηήμαηα
καινοηομίας ηθαλά λα δηεπθνιύλνπλ
ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο ζε
επηρεηξήζεηο, ηδξύκαηα έξεπλαο,
ρξεκαην-πηζησηηθνύο θαη άιινπο
νξγαληζκνύο
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4. Μαθησιακές περιφέρειες
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία,
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
είλαη ζε εμέιημε ε
κεγαιύηεξε, παγθνζκίσο,
πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο
ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ
πεξηθεξεηαθώλ
ζηξαηεγηθώλ θαη
πξνγξακκάησλ.
ε πεξηζζόηεξεο από 120
Δπξσπατθέο πεξηθέξεηεο
εθπνλήζεθαλ ζηξαηεγηθέο
θαηλνηνκίαο θαη ζηε
ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε
πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο
κέζα από ηηο Καηλνηόκεο
Γξάζεηο ηνπ ΔΣΠΑ
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4. Μαθησιακές περιφέρειες
Παξάιιεια,
θαζηεξώλεηαη κε ην
Trendchart έλα
πξόηππν κέηξεζεο
ησλ επηδόζεσλ /
απνηειεζκάησλ
θαηλνηνκίαο
Innovation
Scoreboard (20002004). 17 δείθηεο +
ύλζεηνο
πεξηθεξεηαθόο
εζληθόο + ύλζεηνο
πεξηθεξεηαθόο
Δπξσπατθόο
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4. Μαθησιακές περιφέρειες
Πεξηθεξεηαθά
δεδνκέλα ζε
13 δείθηεο
θέξλνπλ ζηελ
επηθάλεηα ηα
πην ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ησλ
ζρέζεσλ
θαηλνηνκίαο
θαη
πεξηθεξεηώλ
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5. Ευφυείς πόλεις
Μηα λέα εμέιημε κεηά
ην 2000: Ζ
θαηλνηνκία ζπλαληάεη
ηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο
ηα ζπζηήκαηα
θαηλνηνκίαο
πξνζηίζεηαη κηα λέα
δηάζηαζε: ν
υηθιακός τώρος

Virtual Space

TT
R&D

FIN

Physical Space

NET

PD
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5. Νέα διάσταση: Ψηφιακός Χώρος Καιμοτομίας
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5. Ευφυείς περιφέρειες: τις ΗΠΑ
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5. Ευφυείς πόλεις / περιφέρειες
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πκπεξάζκαηα
ηαζεξή ζπληζηώζα ζηα
κνληέια είλαη ε ζπγθξόηεζε
θαη ιεηηνπξγία πεξηνρηθώλ
ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο
Ο ρώξνο ζπγθξόηεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηαβάιιεηαη:
ζπλνηθία / ηκήκα πόιεο/ ζύλνιν
πόιεο / πεξηθέξεηα
Ζ ζπλδεηηθή νπζία ζπγθξόηεζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαβάιιεηαη:
θπζηθή εγγύηεηα θαη επηθνηλσλία /
ζεζκηθέο ζπκθσλίεο / ςεθηαθά
δίθηπα
Δληνύηνηο, βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο
θαηλνηνκίαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο
παξά ηε κεηαβνιή ηνπ ρώξνπ θαη
ησλ δηθηύσλ νηθνδόκεζεο ησλ
ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο

ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΔΣ:
1.Σερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή
επθπΐα: παξαθνινύζεζε
αγνξώλ θαη ηερλνινγηώλ
2. Μεηαθνξά ηερλνινγίαο
3. Γεκηνπξγία λέσλ
επηρεηξήζεσλ spin-off /
start-up
4. Αλάπηπμε λένπ πξντόληνο
5. Δμνηθνλόκεζεο πόξσλ κέζα
από ηε κεηαβνιή ησλ
δηαδηθαζηώλ θαη κεζόδσλ
παξαγσγήο / αληαιιαγώλ
29

υμπεράσματα: τη συγκρότηση του συστήματος
καιμοτομίας σημασία έχει το υπόβαθρο κάθε περιοχής
Πιενλεθηήκαηα

Μεηνλεθηήκαηα

Clusters/
Σερλνινγηθέο
ζπλνηθίεο

•Άκεζε ζπκκεηνρή
θαηλνηόκσλ
νξγαληζκώλ
•Αλαγλσξηζηκόηεηα

•Γπζθνιία
πξνγξακκαηηζκνύ
•Τςειό θόζηνο
ππνδνκήο
•Καηλνηνκία κέζσ
ππνδνκώλ?

Μαζεζηαθέο
πεξηθέξεηεο /
Πεξηθεξεηαθά
ζπζηήκαηα
θαηλνηνκίαο

•Δπξύηεηα /
Πνιπθεληξηθά
ζπζηήκαηα
•ύλδεζε κε ζεζκνύο
πξνγξακκαηηζκνύ

• Τςειό επίπεδν
ζεζκηθήο ζπγθξόηεζεο
•πληνληζκόο
δεκνζίνπ-ηδησηηθνύ
ηνκέα

Φεθηαθό πεξηβάιινλ
θαηλνηνκίαο /
Δπθπείο πεξηθέξεηεο

•Υακειό θόζηνο
•Δπθνιία δηάδνζεο

•Δμνηθείσζε ΜΜΔ
•Πνιππινθόηεηα
πεξηβάιινληνο
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Montpellier

Montpellier
Σερλόπνιηο θαη Δπηζηεκνληθά Πάξθα
Πξσηεύνπζα ηεο πεξηθέξεηαο
Languedoc - Roussillon ζηε Ν.
Γαιιία
Δθξεθηηθή πιεζπζκηαθή
αλάπηπμε ζε όιε ηε δεθαεηία ηνπ
κεηά.
1977 - ρξνληά ζηαζκόο κε ηε
ζύζηαζε ηεο “Association
Montpellier LR Technopole”, κηα
Έλσζε - δίθηπν ηνπηθώλ θνξέσλ

Montpellier
θαη αληαγσληζηηθόηεηα ησλ πόιεσλ
Έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνύ Expansion θαη ηνπ Institut
de
l‟Economie Urbaine, ε νπνία πξνρώξεζε ζε
αμηνιόγεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο όισλ ησλ
κεγάισλ πόιεσλ ηεο Γαιιίαο, θαηέιεμε ζε
ηέζζεξηο
πόιεηο κε πξώηε ην Μνληπειηέ.
Σν Μνληπειηέ θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη ηελ
νηθνλνκηθή
αλάπηπμε κε ζπλδπαζκό κε ηελ αζηηθή θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηελ πόιε. Μηα
λέα
εκπεηξία εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ: ν
νηθνλνκηθόο δπλακηζκόο λα ζπλπθαίλεηαη κε ηελ
πνηόηεηα ηεο δσήο θαη ηνπ αζηηθνύ
πεξηβάιινληνο.

Montpellier
Σερλόπνιηο θαη Δπηζηεκνληθά Πάξθα
ύλδεζε έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο
θαη ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο
πόιεο
κε έκθαζε ζε ηέζζεξηο ηνκείο:
• Δπλντθό θιίκα γηα επηρεηξήζεηο
πςειήο ηερλνινγίαο
• πλεξγαζία θαη κεηαθνξά
ηερλνινγίαο από ηδξύκαηα
έξεπλαο θη αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο ζε επηρεηξήζεηο
• Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηελ πόιε
• Τπνδνκέο επηθνηλσλίαο θαη
δηεζλείο ζπλδέζεηο

Montpellier
Οξγάλσζε ηεζζάξσλ επηζηεκνληθώλ
πάξθσλ
Park Euromedicine: Βην-ηαηξηθό
Δπηρεηξεκαηηθό πάξθν (1985),
πξνζθέξεη ρώξνπο εγθαηάζηαζεο
επηρεηξήζεσλ θαξκαθεπηηθώλ, ηαηξηθώλ
κεραλεκάησλ θιπ.
Park du Millenaire: Βηνκεραληθό πάξθν
γηα εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ
πιεξνθνξηθήο, ξνκπνηηθήο θαη
ηερλεηήο επθπΐαο.
Park de Grammont: πάξθν πνπ
ππνδέρεηαη δξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο
κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηερλνινγίεο
Agropolis,
δίθηπν θαη
18 ηδξπκάησλ
έξεπλαο γύξσ από ηελ αγξνην - ηερλνινγία,
αλαπαξάζηαζεο
επεμεξγαζίαο
ηξνπηθή
εηθόλαο.θαη κεζνγεηαθή γεσξγία. Δπηζηεκνληθό Πάξθν πνπ ζπγθεληξώλεη
βηνκεραλίεο θαη εξεπλεηηθά θέληξα ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο.

Agropolis - Montpellier
Ζ ζπγθξόηεζε ελόο λένπ βηνκεραληθνύ ρώξνπ
Σν Urban Pilot Project ηνπ Μνλπειηέ είρε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηθηύνπ Αγξόπνιηο ζην ηνκέα ηεο ηξνπηθήο θαη
κεζνγεηαθήο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, ηελ ζύλδεζε
έξεπλαο
θαη βηνκεραλίαο.
ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
• λα εληζρύζεη ηε δηεζλή εηθόλα ηεο πόιεο
• λα δεκηνπξγήζεη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ηνπηθήο βηνκεραλίαο
αγξνηηθώλ ηερλνινγηώλ θαη ηξνθίκσλ
• λα βνεζήζεη ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, κε
ζπλεξγαζίεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο
• λα πξνσζήζεη ηελ γεσξγηθή έξεπλα ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο
• λα πξνσζήζεη ηηο εμαγσγέο
• λα πξνσζήζεη ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ

Agropolis - Montpellier
Ζ ζπγθξόηεζε ελόο λένπ βηνκεραληθνύ ρώξνπ

Φνξείο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
• Ζ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο Langeuedoc Roussillion
• Σν εξεπλεηηθό δίθηπν Αγξόπνιηο
• Δπηπιένλ θάπνηα εζληθά ηλζηηηνύηα κε έκθαζε ζηελ αγξνηηθή
έξεπλα

Agropolis - Montpellier
Ζ ζπγθξόηεζε ελόο λένπ βηνκεραληθνύ ρώξνπ

Agropolis - Montpellier
Γξάζε 1: Agropolis International
Γεκηνπξγία ελόο Κέληξνπ
πιεξνθόξεζεο,
εθπαίδεπζεο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ
γύξσ
από ζέκαηα ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο
Μεζνγείνπ θαη ηεο Αθξηθήο

Ακθηζέαηξν
Γξαθεία θαη αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ
Γξαθεία δηεζλώλ νξγαληζκώλ (FAO,
UNISEF, World Bank θιπ)
Υώξνη ζηάζκεπζεο

Από ην 1994 έσο ην 1996, 28.000
άλζξσπνη θαη 120 αληηπξνζσπείεο
εηαηξηώλ
(από δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ)
παξαθνινύζεζαλ ηα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο, ηα ζεκηλάξηα θαη ηα
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Κέληξνπ

Agropolis - Montpellier
Γξάζε 2: Agropolis Museum

Γηαηξνθή γηα όινπο θαη ε
ηζόξξνπε αλάπηπμε ηνπ
πιαλήηε

Σν ππεξζύγρξνλν κνπζείν ηεο Αγξόπνιεο, είλαη νπζηαζηηθά έλα
επηζηεκνληθό θέληξν πνπ αζρνιείηαη κε ηα δεηήκαηα ηεο γεσξγίαο ηεο
αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο δηαηξνθήο ζε όιν ηνλ πιαλήηε, κε
πξνζέγγηζε
Ηζηνξηθή, Οηθνινγηθή, θαη Πεξηβαιινληηθή, Γηαπνιηηηζκηθή

Agropolis - Montpellier
Γξάζε 2: Agropolis Museum
Σν κνπζείν ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο
πεξηνρέο
Orientation room: Ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή
πξνζέγγηζε ζηα πξνβιήκαηα δηαηξνθήο κε έμη
κόληκεο εθζέζεηο (κε εθαξκνγέο εηθνληθήο
πξαγκαηηθόηεηαο θαη multi media)
• Ηζηνξία ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο
• Οη αγξόηεο ηνπ θόζκνπ
• Ζ δηαηξνθή ηνπ πιαλήηε
• Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε θάζε πνιηηηζκό
• Σν ηξαπέδη δηαηξνθήο ηνπ θόζκνπ
Μηα πξόζθαηε πεξηνδηθή έθζεζε είρε ηίηιν «Σν δηαξθέο έγθιεκα» θαη
αλαθέξεηαη
ζηε ζπλερηδόκελε θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή ηνπ αλαπηπγκέλνπ θόζκνπ απέλαληη
ζηα
απνζέκαηα δηαηξνθήο.

Agropolis - Montpellier
Γξάζε 2: Agropolis Museum

Σν ηξαπέδη δηαηξνθήο ηνπ θόζκνπ,
κηα έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ κε εθαξκνγέο multi media

Agropolis - Montpellier
Γξάζε 2: Agropolis Museum
• The thematic rooms: παξνπζίαζε
πξόζθαησλ επηζηεκνληθώλ
εξεπλώλ γηα ηα απνζέκαηα
δηαηξνθήο ηνπ πιαλήηε.
Εεηήκαηα πνιηηηθήο θαη
παγθόζκηαο νηθνλνκίαο,
δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ
πιαλήηε
• The prospective room: ε
δηαηξνθή ζην κέιινλ, επάξθεηα
θαη πνηόηεηα, νηθνινγηθέο
θαιιηέξγεηεο θαη ηζνξξνπεκέλε
αλάπηπμε ηνπ πιαλήηε

Agropolis - Montpellier
Γξάζεηο 3 & 4 & 5
Πεξηιακβάλνπλ:
3. Δρεσνηηικό Δργαζηήριο Αγροηικής Μητανικής. Έλα θηίξην
κε ρώξνπο ζπλαληήζεσλ θαη γξαθείσλ παξνρήο ππεξεζηώλ
κε εξεπλεηέο πνπ δνπιεύνπλ πάλσ ζε ζέκαηα κεραλώλ θαη
αγξνηηθώλ εξγαιείσλ
4. Δρεσνηηικό Δργαζηήριο για ηην παραγφγή θρούηφν,
εηδηθόηεξα ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Μεζόγεηνπ θαη ηεο
βόξεηαο Αθξηθήο. Πεξηιακβάλεη έλα θηίξην έξεπλαο θαη
θαηνηθίεο γηα ηελ δηακνλή ησλ δέθα κόληκσλ εξεπλεηώλ θαη
κεραληθώλ.
5. Προβολή και προώθηζη ηφν δραζηηριοηήηφν ηης
Αγρόπολης, αληαιιαγή εκπεηξηώλ κε άιιεο ρώξεο. εκηλάξηα
θαη εξγαζηεξηαθέο ζπλαληήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε
ρώξεο όπσο Βνιηβία, Βηεηλάκ θαη Βξαδηιία

Agropolis - Montpellier
Πξνβνιή θαη δηάδνζε εκπεηξίαο θαη γλώζεο

Www.agropolis.fr - Πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
αγξόπνιεο,
αιιά θαη ζρεηηθώλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γαιιία θαη ηνλ θόζκν

Agropolis - Montpellier
Αμηνιόγεζε θαη απνηειέζκαηα
Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα
πηζηνπνηεζεί
από ηα παξαθάησ:
• Ζ νινθιήξσζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ηνπ
πάξθνπ
• Ζ γεληθώο αλαγλσξηζκέλε πνηόηεηα ησλ
εξεπλεηηθώλ ηλζηηηνύησλ
• Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ ζηηο
δηάθνξεο εθζέζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, νη
επηζθέπηεο ηνπ Μνπζείνπ θαη ε πνηθηιία ησλ
ζπκκεηερόλησλ ρσξώλ, θπξίσο ησλ
αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ.

Agropolis - Montpellier
Αμηνιόγεζε θαη απνηειέζκαηα
Σα νθέιε από ηελ αλάπηπμε ηεο Αγξόπνιεο
• Δλίζρπζε ηεο δηεζλνύο εηθόλαο ηεο πόιεο
• Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο
• Πξνώζεζε ησλ εμαγσγώλ
• Μεηαθνξά ηερλνινγίαο
• Έξεπλα ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο
• Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο γηα ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε ησλ
πόξσλ ηνπ πιαλήηε, ηελ νηθνινγία, ηε γλώζε ησλ πνιηηηζκώλ κέζα
από ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο
Σν πξόγξακκα βαζίζηεθε ηελ καθξηά παξάδνζε ηνπ ηόπνπ γύξσ από
ηελ
αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηε ζέζε ηεο πόιεο ζηελ επξσπατθή
«Εώλε ηνπ
Ήιηνπ», θαη ελίζρπζε ηελ εξεπλεηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα θαη ηε κεηαθνξά
ηερλνινγίαο ζε δηεζλέο επίπεδν.

Stoke-onTrent

Stoke-on-Trent
The ceramic design quarter
Σν Stock-on-Trent, ηππηθά ηδξύζεθε σο κηα
πόιε, ην 1910, κε ηελ έλσζε έμη κηθξώλ
ηζηνξηθώλ πόιεσλ, πνπ βξίζθνληαλ πνιύ
θνληά ε κία ζηελ άιιε.
Σν πξόγξακκα είρε ζηόρν ηελ αλάπιαζε κηαο
εμ‟ απηώλ - ηελ πόιε Loghton, ε νπνία θαη
απηή παξαδνζηαθά ζπλδέεηαη κε ηελ
παξαγσγή θεξακηθώλ, όπσο όιν ην Stok-onTrent
Ζ πόιε γλώξηζε ηελ θξίζε θαη ηελ παξαθκή ηνπ
θιάδνπ όπσο πνιιέο επξσπατθέο πόιεηο
απηήο ηεο θιίκαθαο.

Οη εξγαζίεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
άξρηζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1992 θαη
νινθιεξώζεθαλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1995

Stoke-on-Trent
The Ceramic Design District

Μια άποψη της συνοικίας
Longton

Stoke-on-Trent
The Ceramic Design District
Ζ Lonhton είλαη κία από ηηο έμη «πόιεηο»
ηνπ Stoke-on-Trent.
Μηα κηθξή αγξνηηθή πόιε, πνπ
εμειίρζεθε ζε δπλακηθή βηνκεραληθή
πόιε ζηελ θεξακνπξγεία ήδε από ην
1787 κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
πξώησλ θεξακνπξγείσλ
Μέρξη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 18νπ
αη. ήηαλ γλσζηή γηα ηελ κηθξή
παξαγσγή θάξβνπλνπ πνπ είρε θαη
ηα εξγαζηήξηα αληηθεηκέλσλ από
ζίδεξν, αιιά ζηνλ 19ν αη. άλζεζε
σο ζεκαληηθό θέληξν ιεπθήο
πνξζειάλεο.
Από ηηο παιαηόηεξεο εηαηξίεο όπσο ε Turner ή Hilditch, επηβηώλεη ζήκεξα κόλν
ε Aynsley, θαη κεξηθέο λεώηεξεο όπσο Paragon θαη Royal Albert

Stoke-on-Trent
The ceramic design district
Tα πξνβιήκαηα κηαο ππνβαζκηζκέλεο βηνκεραληθήο ζπλνηθίαο
• Παξεθκαζκέλνο θαη
απνδηαξζξσκέλνο αζηηθόο ηζηόο
κε αλελεξγέο ρξήζεηο

• Αζηαζήο νηθνλνκία, εμαξηεκέλε
από ηελ παξαδνζηαθή
βηνκεραλία
• Υακειά εηζνδήκαηα, αλεηδίθεπην
θαη ρακειήο εθπαίδεπζεο
εξγαηηθό δπλακηθό
• Φησρό θαη ππνβαζκηζκέλν
πεξηβάιινλ
• Μόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο

Stoke-on-Trent
The Ceramic Design District
ρεδηαζκόο θαη Παξάδνζε
Σν πξόγξακκα ζηόρεπε ζε κηα θαηλνηόκν
πξνζέγγηζε ηεο αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο
ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηδέαο: Design και
Παράδοζη
αλαδσνγόλεζε κηαο ηζηνξηθήο
βηνκεραληθήο πεξηνρήο
αλάπηπμε ελόο Kέληξνπ Design
Κεξακηθώλ
αλάπηπμε λέσλ επθαηξηώλ θαηάξηηζεο θαη
απαζρόιεζεο
ζπληήξεζε θη απνθαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ
ηεο βηνκεραληθήο παξάδνζεο
πξνώζεζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο
πεξηνρήο γηα επελδπηέο θη επηζθέπηεο
ππνδνκέο γηα ηέρλεο θαη πνιηηηζκό

Stoke-on-Trent
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Τπνπξόγξακκα 1:

Hothouse - To Κέληξν Κεξακηθνύ Design
Ζ δεκηνπξγία ελόο θέληξνπ εμεηδίθεπζεο ζηα θεξακηθά πνπ πεξηιακβάλεη:
παξαγσγή, ζρεδηαζκό, επηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη πξνώζεζε
πξντόλησλ
Γεκηνπξγώληαο έλα Κέληξν Κεξακηθνύ Design ζε κηα παξαδνζηαθά
βηνκεραληθή πεξηνρή, ελζσκαηώλεηαη ν παξάγνληαο ηεο λέαο ηερλνινγίαο
ζηελ πξνζπάζεηα αλαβίσζεο θαη επαλαπξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ θιάδνπ,
αιιά θαη ηεο ίδηα ηεο πεξηνρήο. ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
δεκηνπξγία κηαο «εμεηδηθεπκέλεο ζπλνηθίαο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ από
200 ρξόλσλ εκπεηξία ηεο ζε ζπλδπαζκό κε ζύγρξνλν design θαη
ζύγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θέληξνπ ζπκκεηείραλ:
–
–
–
–
–
–

Ζ ζπλνκνζπνλδία βξεηαλώλ θεξακηζηώλ
Σν ζπκβνύιην θαηάξηηζεο ηνπ Staffordshire
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ Stoke-on-Trent
H ηξάπεδα Barclays
Σν παλεπηζηήκην ηνπ Staffordshire
Σν πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην ηνπ Staffordshire

Stoke-on-Trent
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Τπνπξόγξακκα 1:

Hothouse - To Κέληξν Κεξακηθνύ Design

Γηα ηε ζηέγαζε ηνπ θέληξνπ απνθαηαζηάζεθε θαη ζπληεξήζεθε ην
Hothouse έλα θηίξην ζρνιείνπ βηθηνξηαλήο επνρήο. Οη εξγαζίεο
νινθιεξώζεθαλ ην επηέκβξην1994. Ζ απνθαηάζηαζε αθνινύζεζε
πηζηά ηελ εμσηεξηθή κνξθή ηνπ θηηξίνπ ηνπ 1867 ελώ ην εζσηεξηθό
δηακνξθώζεθε έηζη ώζηε λα εμππεξεηεί ηα εξγαζηήξηα θαη ηηο λέεο
ρξήζεηο.

Stoke-on-Trent
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Τπνπξόγξακκα 1:

Hothouse - To Κέληξν Κεξακηθνύ Design
Σα εξγαζηήξηα απαζρόιεζεο
ήκεξα ιεηηνπξγνύλ κε ιίζηα αλακνλήο εγγξαθώλ. 27 απόθνηηνη έρνπλ κηθξέο
δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο -εξγαζηήξηα κέζα ζην θέληξν θαη νη ππόινηπνη
απαζρνινύληαη ζηελ πεξηνρή.

Σα εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνύ CAD/CAM
– Πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη
θαζνδήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ - πειαηώλ
– Πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη από εμσηεξηθνύο ζρεδηαζηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππνδνκή ηνπ θέληξνπ
– Παξνρή ζπκβνπιώλ από ην ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ θέληξνπ γηα ηα
ζπζηήκαηα CAD/CAM

Δπηκόξθσζε
Σν θέληξν επηκνξθώλεη απόθνηηνπο ζρνιώλ design εμεηδηθεύνληάο ηνπο ζε
ζρεδηαζκό θεξακηθώλ

Stoke-on-Trent
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Τπνπξόγξακκα 1:

Hothouse - To Κέληξν Κεξακηθνύ Design

Καηαιύηεο γηα πξνζέιθπζε
επελδύζεσλ
Σα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ
νξγαλώλνπλ επηζθέςεηο επηρεηξεκαηηώλ
πξνβάιινληαο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ
Αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο ηνπ Κέληξνπ κε ηηο
επηρεηξήζεηο γηα παξνρή έξεπλαο θαη
ηερληθήο ππνζηήξημεο

Stoke-on-Trent
The Ceramic Design District
Τπνπξόγξακκα 2: Gladstone

Κεξακνπξγίαο

- To Μνπζείν

Το Gladstone ζηην ακμή ηης λειηοσργίας
ηοσ

Stoke-on-Trent
The Ceramic Design District

Τπνπξόγξακκα 2: Gladstone - To Μνπζείν Κεξακνπξγίαο

Stoke-on-Trent
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Τπνπξόγξακκα 2: Gladstone - To Μνπζείν Κεξακνπξγίαο

Έλα βηνκεραληθό ζπγθξόηεκα θαη κηα
θεξακνπνηία πνπ ηδξύζεθε ην 1787

Stoke-on-Trent
The Ceramic Design District

Τπνπξόγξακκα 2: Gladstone - To Μνπζείν Κεξακνπξγίαο

Σν δηαηεξεηέν θηίξην Gladstone απνθαηαζηάζεθε
θαη κεηαηξάπεθε ζε κνπζείν
πληήξεζε ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη
ησλ θιηβάλσλ θη απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο
ηνπ κνξθήο (1900)
Μνπζείν Κεξακνπξγίαο, πξνζηηό ζε όινπο.
ύγρξνλνη ηξόπνη γηα πξόζβαζε αηόκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο
ύγρξνλε ηερλνινγία κνπζεηνινγίαο ζηελ
πιεξνθόξεζε - κεηάθξαζε - ζπκκεηνρή ηνπ
επηζθέπηε
πλνδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο: εζηηαηόξηα, αίζνπζα
ζεκηλαξίσλ θαη αίζνπζεο επαγγεικαηηθώλ
ζπλαληήζεσλ, παηδηθόο ζηαζκόο

Stoke-on-Trent
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Τπνπξόγξακκα 2: Gladstone - To Μνπζείν Κεξακνπξγίαο

Stoke-on-Trent
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Τπνπξόγξακκα 2: Gladstone - To Μνπζείν Κεξακνπξγίαο

www2002.stoke.gov.
uk
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Τπνπξόγξακκα 3:

Roslyn - Σα εξγαζηήξηα θεξακνπξγίαο
Σν θηίξην ηνπ Roslyn είλαη έλα δηαηεξεηέν ηξηώξνθν
θηίξην κε απιή θαη δύν θιηβάλνπο. Σν πξόγξακκα
πξνρώξεζε ζηελ απνθαηάζηάζε ηνπ δεκηνπξγώληαο
930η.κ νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα κε ζηόρνπο:
λα δώζεη λέεο επθαηξίεο θαη ππνδνκή ζε
λένπο θαιιηηέρλεο, ζρεδηαζηέο,
ρεηξνηέρλεο θεξακηζηέο
λα ελδπλακώζεη ηελ ππάξρνπζα ηνπηθή
παξάδνζε
λα εληζρύζεη ηελ πεξηνρή κε έλα λέν θαη
εηδηθεπκέλν επαγγεικαηηθό δπλακηθό
λα εληζρύζεη λένπο επαγγεικαηίεο θαη
εξγαζηήξηα παξέρνληαο ππνδνκή
λα πξνζειθύζεη μέλνπο επελδπηέο
παξέρνληαο ππνδνκέο, ππνζηήξημε θαη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό Σα ειθπζηηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο
ζπλνηθίαο

Stoke-on-Trent
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Τπνπξόγξακκα 4:

ρέδην βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο

•
•
•
•
•

Σν Stoke-on-Trent ραξαθηεξίδνληαλ από ηελ ρακειή πνηόηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηελ κόιπλζε ιόγσ ησλ βηνκεραληώλ, ζηα νπνία
πξνζηέζεθε ε εγθαηάιεηςε θαη ε θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. Σν
πξόγξακκα πξνρώξεζε ζε κηα ζεηξά δξάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε
ηεο πνηόηεηαο ηνπ ηόπνπ
Απνθαηάζηαζε ησλ όςεσλ πνιιώλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ
Γηακόξθσζε θαη επαλαζρεδηαζκόο ησλ πξνζβάζεσλ από πξνο ηελ
πόιε
ρεδηαζκόο θελώλ ρώξσλ θαη ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ
Απνθαηάζηαζε θη επαλαιεηηνπξγία ηεο εθθιεζίαο ηνπ St. James
Δπηπιένλ θσηηζκόο δξόκσλ θαη πεδνδξόκσλ
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Τπνπξόγξακκα 5:

Πξσηνβνπιίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο

•

•

•

ε όιεο ηηο δξάζεηο εληάζζνληαλ εηδηθέο
πξσηνβνπιίεο θαηάξηηζεο ζε πνιιαπιά επίπεδα θη
επαγγέικαηα
ην Μνπζείν Κεξακνπξγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην
πκβνύιην Καηάξηηζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ
Staffordshire νξγάλσζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο
πξνζσπηθνύ ηνπ Μνπζείνπ
ε ζπλεξγαζία επίζεο κε ην πκβνύιην Καηάξηηζεο
θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Staffordshire νξγαλώζεθαλ in
situ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε όιεο ηηο εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ
θαζώο θαη 12 ζεκηλάξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο
νηθνδνκηθέο εηαηξίεο
εκηλάξηα θαη workshops ζηα εξγαζηήξηα γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ ζρεδηαζηώλ,
θαιιηηερλώλ θαη ρεηξνηερλώλ ηεο θεξακηθήο ηέρλεο.
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Πξνβνιή - δηάδνζε απνηειεζκάησλ - εθδόζεηο

•

•
•
•

Σν πξόγξακκα κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ
πινπνίεζεο, πξνρώξεζε ζε δξάζεηο
πξνβνιήο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ, κε ζηόρν:
Γηάδνζε θαιύηεξσλ πξαθηηθώλ γύξσ από
ηελ νινθιήξσζε αληίζηνηρσλ
πξνγξακκάησλ
Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ γύξσ από ηα
Urban Pilot Projects
Αλάπηπμε κειινληηθώλ ζπλεξγαζηώλ κε
άιιεο πόιεηο
πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο, ζπλέδξηα,
επηζθέςεηο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ

Stoke-on-Trent
The Ceramic Design Quarter
Δθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Σν πξόγξακκα βαζηδόκελν ζηελ ηζηνξηθή εμεηδίθεπζε ηεο ζπλνηθίαο,
ελίζρπζε κηα ζύγρξνλε θαη πεηξακαηηθή επηρεηξεζηαθή θνπιηνύξα
πλδύαζε ηελ παξάδνζε κε ηελ λέα ηερλνινγία θαη ην design
Αλαδσνγόλεζε ηελ παξαδνζηαθή βηνκεραληθή παξαγσγή,
ππνζηεξίδνληαο κηθξέο δπλακηθέο επηρεηξήζεηο κε έκθαζε ζηελ
ηερλνινγία θαη ην πξόηππν design
Πξνώζεζε λέεο επθαηξίεο ζηελ θαηάξηηζε θαη απαζρόιεζε ζε έλαλ
ηόπν κε πςειή αλεξγία θαη θνηλσληθή παξαθκή
Καζηέξσζε ηνλ «εμεηδηθεπκέλν» ηνπξηζκό θαη δεκηνύξγεζε λέεο
θαιιηηερληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ
Γεκηνπξγία κηαο ζπλνηθίαο κε ζύγρξνλε εμεηδίθεπζε θαη
παξάδνζε ζηα θεξακηθά
ηα ηέζζεξα πξώηα ρξόληα: 52 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελίζρπζε
164 ππαξρόλησλ, θαη ππνζηήξημε 81 επηρεηξήζεσλ
Δξγαζίεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο
Πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ θαη εηζξνή ρξήκαηνο
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ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ
εκαληηθέο ηνπηθέο ζπλεξγαζίεο θαη δίθηπα ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ
δεκόζησλ θαη ηνπηθώλ θνξέσλ (πκβνύιηα πόιεο θαη
πεξηθεξεηαθά, επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκην)
πλεξγαζίεο θαη αληαιιαγέο επαθώλ κε άιιεο επξσπατθέο
πόιεηο. Πξνβνιή ηεο πόιεο

Ζ ζπλεξγαζία δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ, ε αμηνπνίεζε
κηθηώλ θεθαιαίσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πόιεο
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Δθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζεηηθά ζε πνιιά επίπεδα
ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Αλαβάζκηζε θαη αλάπιαζε ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο
εγθαηαιεηκκέλεο θαη λεθξήο βηνκεραληθήο δώλεο, ζρεδηαζκόο ηνπ
δεκόζηνπ ρώξνπ
Αλαίξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θνηλσληθήο παξαθκήο θη
ππνβάζκηζεο ηεο ζπλνηθίαο
Αλάδεημε αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο
Τςειή πνηόηεηα ζρεδηαζκέλνπ θπζηθνύ ρώξνπ αιιά θαη
ππνδνκώλ, γηα κηα ζπλνηθία ειθπζηηθή γηα επηζθέπηεο αιιά θαη
επελδπηέο

