1

Σπειρ ενόηηηερ:
I. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
II. Πεξηθεξεηαθό ύζηεκα Καηλνηνκίαο
III. πζρέηηζε RIPE θαη ΠΕΠ Πεινπνλλήζνπ

Γηάγλσζε ζε εμέιημε:
A. Πνην είλαη ην επίπεδν θαη νη δηεξγαζίεο Καηλνηνκίαο ζηελ Πεινπφλλεζν:
•Νέα πξνϊόληα (αληηθαηάζηαζε πξνϊόληωλ, θαιύηεξε πνηόηεηα, λέεο αγνξέο)
•Νέεο ηερλνινγίεο παξαγωγήο & νξγάλωζεο (επειημία, απηνκαηνπνίεζε, ελέξγεηα, πιηθά)

B. Πψο ε θαηλνηνκία κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ / δξάζεσλ
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ΠΛΗΘΤΜΟ
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ΑΠΑΥΟΛΗΗ
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Ι. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
ΑΕΠ
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Ι. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
Πίλαθαο 1: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία Παξαγωγήο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο 1998
Πελοπόννηζορ
εκαηομμύπια

%

Δλλάδα
(**)

Δκ. €

%

2,06
1,16
2,00
1,25

7854,2
305,2
613,8
11770

7,9
0,3
0,6
11,8

Α
Β
Γ
Γ

Γεσξγία, ζήξα θαη δαζνθνκία
Αιηεία
Οξπρεία θαη ιαηνκεία
Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο

€
861,1
18,9
65,4
781,2

Δ

Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ

226,3

4,3

2,06

2060,4

2,1

363,3

6,9

0,96

7079,7

7,1

603,7

11,4

0,84

13552,2

13,6

350
314,9
224,2

6,6
5,9
4,2

0,86
0,89
0,85

7662,1
6683,4
4959,7

7,7
6,7
5,0

753

14,2

0,82

17221

17,3

248,3

4,7

0,68

6862,1

6,9

149,8
219,1

2,8
4,1

0,59
0,76

4741,3
5409,7

4,8
5,4

111,2

2,1

0,81

2587

2,6

12,5

0,2

0,74

318,7

0,3

Σ Καηαζθεπέο
Ε
Ζ
Θ
Η
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην· επηζθεπή απηνθηλήησλ
νρεκάησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη εηδψλ πξνζσπηθήο ή
νηθηαθήο ρξήζεο
Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα
Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο
Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί
Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκίζζσζε θαη
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα· ππνρξεσηηθή θνηλσληθή
αζθάιηζε
Δθπαίδεπζε
Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα
Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ ή θνηλσληθνχ θαη αηνκηθνχ
ραξαθηήξα
Ηδησηηθά λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ
πξνζσπηθφ
ΤΝΟΛΟ(*)

(*) Εξαιπείηαι η καηηγοπία Π:Εηεπόδικοι οπγανιζμοί και όπγανα
(**) Σςνηελεζηήρ Σςμμεηοσήρ (Location Quotient)

5302,9

16,2
0,4
1,2
14,7

99680,5
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Πίλαθαο 2: Η ζπκβνιή ηωλ θιάδωλ ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία (Αθαζάξηζηε
Πξνζηηζέκελε Αμία Παξαγωγήο 1998)
Δκ. €

%

Α

Γεσξγία, ζήξα θαη δαζνθνκία

861,1

16,2

Γ

Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο

781,2

14,7

Κ

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκίζζσζε θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

753

14,2

Ε

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην· επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη εηδψλ
πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο

603,7

11,4

Σ

Καηαζθεπέο

363,3

6,9

Ζ

Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα

350

6,6

Θ

Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο

314,9

5,9

Λ

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα· ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε

248,3

4,7

Δ

Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ

226,3

4,3

Η

Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί

224,2

4,2

Ν

Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα

219,1

4,1

Μ

Δθπαίδεπζε

149,8

2,8

Ξ

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ή θνηλσληθνχ θαη
αηνκηθνχ ραξαθηήξα

111,2

2,1

Γ

Οξπρεία θαη ιαηνκεία

65,4

1,2

Β

Αιηεία

18,9

0,4

Ο

Ηδησηηθά λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ πξνζσπηθφ

12,5

0,2
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Πίλαθαο 3: Καηάηαμε θιάδωλ κε βάζε ηνλ πληειεζηή πκκεηνρήο Αθαζάξηζηεο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Παξαγωγήο 1998
ςνηελεζηήρ ςμμεηοσήρ
Δ

Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ

2,06

Α
Γ
Γ
Β

Γεσξγία, ζήξα θαη δαζνθνκία
Οξπρεία θαη ιαηνκεία
Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο
Αιηεία

2,06
2,00
1,25
1,16
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Πίλαθαο 4: Γεληθά ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλωλ ηεο ICAP γηα ηεο επηρεηξήζεηο ζηελ
πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
χλνιν επηρεηξήζεσλ
Με έδξα εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο
Με έδξα εληφο ηεο πεξηθέξεηαο
χλνιν παξαγφκελσλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ

909
275
634
317

χλνιν ηεηξαςήθησλ θιάδσλ NACE (Αλαζ. 1)

195

Δπηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
Με έδξα εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο
Με έδξα εληφο ηεο πεξηθέξεηαο

282
109
173

31%
12%
19%
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i.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων εμφανίζεται στο κλάδο 15 Βιομηχανία
τροφίμων και ποτών που αθροιστικά συγκεντρώνει το 20,8% των επιχειρήσεων ή 189
συνολικά επιχειρήσεις. την ομάδα αυτή βιομηχανιών τον μεγαλύτερο αριθμό
επιχειρήσεων συγκεντρώνει ο υποκλάδος 153 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων
και λαχανικών με 77 επιχειρήσεις (8,5% του συνόλου) και ακολουθούν ο υποκλάδος
159 Ποτοποιία με 32 (3,5%) και οι υποκλάδοι, 154 Παραγωγή φυτικών και ζωικών
ελαίων και λιπών με 26 (2,9%) και 158 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 21
επιχειρήσεις (2,3%). Σα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την σημασία του κλάδου
Σρόφιμα-Ποτά αλλά και την ειδικότερη σημασία του υποκλάδου 153 που
εμφανίστηκε ως σημαντικός στην ανάλυση που προηγήθηκε με βάση την
απασχόληση αλλά και την συμβολή στην Προστιθέμενη Αξία.

ii. Ο επόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας που εμφανίζει υψηλά ποσοστά
συγκέντρωσης επιχειρήσεων είναι ο κλάδος 51 Χονδρικό Εμπόριο με ποσοστό 18% ή
164 επιχειρήσεις. ημαντικότερος υποκλάδος είναι ο 513 Χονδρικό εμπόριο
τροφίμων, ποτών και καπνού με 49 επιχειρήσεις (5,4%) και 515 Χονδρικό εμπόριο
μη αγροτικών ενδιάμεσων προϊόντων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων με 43
επιχειρήσεις (4,7%). Οι παρατηρήσεις αυτές συμφωνούν με τα αποτελέσματα της
ανάλυσης με βάση την απασχόληση και την Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής.
iii. Δύο κλάδοι των Τπηρεσιών εμφανίζονται επίσης ως σημαντικοί: ο κλάδος 52 Λιανικό
Εμπόριο εμφανίζεται ως ο αμέσως σημαντικότερος κλάδος με ποσοστό 8,5% ή 77
επιχειρήσεις και ακολουθείται από τον κλάδο 55 Ξενοδοχεία και Εστιατόρια με
7,4% ή 67 επιχειρήσεις. Σα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν σε ότι αφορά το Λιανικό
Εμπόριο με τα αποτελέσματα της ανάλυσης με βάση την απασχόληση αλλά (σε
συνδυασμό με το Χονδρικό Εμπόριο) και με τα αποτελέσματα της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας.
iv. Σέλος δύο κλάδοι του δευτερογενή τομέα, ο κλάδος 26 Κατασκευή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών προϊόντων με 50 επιχειρήσεις (5,4%) και ο κλάδος 45
Κατασκευές 36 επιχειρήσεις (4%) συμπληρώνουν την εικόνα των σημαντικών
κλάδων από πλευράς αριθμού επιχειρήσεων. Αυτό συμφωνεί επίσης με τις
παρατηρήσεις τόσο της ανάλυσης των κλάδων με βάση την απασχόληση όσο και της
συμβολής τους στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία.
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Mε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο απαζρφιεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε έδξα ηελ
Πεινπφλλεζν πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθφηεξνη θιάδνη είλαη ν θιάδνο
Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ θαη εηδηθφηεξα ν ππνθιάδνο
153 Επεμεξγαζία θαη
ζπληήξεζε θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ,
ν θι άδνο ηνπ Δκπνξίνπ κε έκθαζε ζην
Υνλδξηθό Εκπόξην θαζψο θαη ην επξχηεξν θχθισκα ησλ
Καηαζθεπώλ .

11

Πίλαθαο 4: Απαζρόιεζε θαηά θιάδν ΣΑΚΟΔ-91 ζε επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Πεινπόλλεζν
ΜνλνΓηςήθηνο θιάδνο
ςήθηνο Κσδηθφο Πεξηγξαθή Κσδηθνχ

Σξηςήθηνο θιάδνο
Κσδηθφο Πεξηγξαθή Κσδηθνχ

Απαζρφιεζε
αξηζκφο

%

Α

01

Γεσξγία, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

012

Κηελνηξνθία

120

0,7

Β

05

050

1,1

14

Αιηεία, εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ θαη κνλάδσλ
παξαγσγήο γφλνπ· δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ
αιηεία
Δμφξπμε άκκνπ θαη αξγίινπ

197

Γ

Αιηεία, εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ θαη κνλάδσλ
παξαγσγήο γφλνπ· δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ
αιηεία
Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία

115

0,7

Γ

15

Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ

151

514

3,0

153

Παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη
πξντφλησλ θξέαηνο
Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

5059

29,2

154

Παξαγσγή θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ

386

2,2

156

225

1,3

157

Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξνκχισλ· παξαγσγή ακχισλ
θαη πξντφλησλ ακχινπ
Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ

80

0,5

158

Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο

266

1,5

159

Πνηνπνηία

411

2,4

142

16

Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ

160

Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ

457

2,6

18

Καηαζθεπή εηδψλ ελδπκαζίαο· θαηεξγαζία θαη βαθή
γνπλαξηθψλ
Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ
μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια· θαηαζθεπή
εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο
Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή
πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο
ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο
Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ)
θαη πιαζηηθέο χιεο
Καηαζθεπή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ
πξντφλησλ

182

Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ

157

0,9

201

Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο ηνπ μχινπ

133

0,8

221

Δθδφζεηο

115

0,7

252

Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πξντφλησλ

212

1,2

264

Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ
πξντφλησλ απφ νπηή γε
Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν, ηζηκέλην

160

0,9

266

445

2,6

267

Κνπή θαη θαηεξγαζία ιίζσλ

168

1,0

281

Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ

207

1,2

20
22
25
26

28

Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα
κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ

287

Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ

93

0,5

31

Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ κ.α.θ

312

82

0,5

33

332

580

3,3

36

Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο
θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε
είδνπο
Καηαζθεπή επίπισλ· βηνκεραλίεο θαηαζθεπψλ κ.α.θ.

361

Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο
Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο,
επαιήζεπζεο, δνθηκψλ, πινήγεζεο θαη άιισλ ρξήζεσλ,
κε εμαίξεζε ηνλ εμνπιηζκφ ειέγρνπ ησλ βηνκεραληθψλ
Καηαζθεπή επίπισλ

188

1,1

Σ

45

Καηαζθεπέο

452

Καηαζθεπή πιήξσλ θηηξίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ή κεξψλ

391

2,3

Ε

50

Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ
νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ· ιηαληθή πψιεζε
θαπζίκσλ γηα νρήκαηα
Υνλδξηθφ εκπφξην θαη εκπφξην κε πξνκήζεηα, εθηφο
απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ

501

Πψιεζε απηνθηλήησλ νρεκάησλ

359

2,1

513

Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

369

2,1

514

Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο

273

1,6

515

Υνλδξηθφ εκπφξην κε αγξνηηθψλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ

267

1,5

516

Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ

89

0,5

517

Άιιν ρνλδξηθφ εκπφξην

406

2,3

521

Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

497

2,9

524

Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ

216

1,2

551

Ξελνδνρεία

925

5,3

553

Δζηηαηφξηα

188

1,1

94

0,5

187

1,1

1076

6,2

51

Ζ
Θ

Ξ

52

Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ
νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ· επηζθεπή εηδψλ
αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο

55

Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα

60

Υεξζαίεο κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ

602

Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο

63

Βνεζεηηθέο θαη ζπλαθείο πξνο ηηο κεηαθνξέο
δξαζηεξηφηεηεο· ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ
Φπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

632

Άιιεο βνεζεηηθέο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο

927

Άιιεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

92

12

Ι. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
Πίνακας 7. υνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων της σημασία των κλάδων
Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
Α

01

Δ
15
25
26

Κ

Ζ
51
52
Σ

Γεωργία, θήρα και δασοκομία

●

Μεταποιητικές βιομηχανίες

●

Βιομηχανία Σροφίμων-Ποτών
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών
ορυκτών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
●

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και
ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Χονδρικό Εμπόριο

●

Λιανικό Εμπόριο

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Ξ

Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου
ή κοινωνικού και ατομικού χαρακτήρα
92

●

Κατασκευές

Η

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και
αθλητικές δραστηριότητες

Αριθμός
απασχολούμεν
ων κατά κλάδο

Αριθμός
επιχειρήσεω
ν κατά
κλάδο

●



●





Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
εκμίσθωση και επιχειρηματικές
δραστηριότητες

Κατασκευές
45

Προστιθέμε
νη Αξία
Παραγωγής

●

●









●


●


●

●
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Ι. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
Πίνακας 8. ημαντικότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στην
περιφέρεια Πελοποννήσου
Α
Δ

01
15
25
26

Ζ
51
52
Σ
Η

45
55

Γεωργία, θήρα και δασοκομία
Μεταποιητικές βιομηχανίες
Βιομηχανία Σροφίμων-Ποτών
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα
είδη εξοπλισμού
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων,
μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Χονδρικό Εμπόριο
Λιανικό Εμπόριο
Κατασκευές
Κατασκευές
Ξενοδοχεία και εστιατόρια

14

Ι. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
χήμα 1: Πιθανά κλαδικά cluster στην περιφέρεια Πελοποννήσου

01

Οι κωδικοί των κλάδων είναι από τη

Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

151 Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση
κρέατος και προϊόντων κρέατος
153 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και
λαχανικών
154 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και
λιπών
ΣΑΚΟΔ-91 της
ΕΤΕ
158 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

45

Κατασκευές

159 Ποτοποιία

262 Κατασκευή μη δομικών, μη πυρίμαχων
κεραμικών ειδών· κατασκευή πυρίμαχων
κεραμικών προϊόντων
264 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών
δομικών προϊόντων από οπτή γη
266 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα,
γύψο και τσιμέντο
267 Κοπή και κατεργασία λίθων

252 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

281 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων

513 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και
καπνού

515 Χονδρικό εμπόριο μη αγροτικών ενδιάμεσων
προϊόντων, απορριμμάτων / υπολειμμάτων

15

Ι. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
Αγξνηνβηνκεραληθό cluster
Α

01

Γεσξγία, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

012

Κηελνηξνθία

120

0,7

Β

05

Αιηεία, εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ θαη κνλάδσλ
παξαγσγήο γφλνπ· δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ
αιηεία

050

Αιηεία, εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ θαη κνλάδσλ
παξαγσγήο γφλνπ· δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ
αιηεία

197

1,1

Γ

15

Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ

151

514

3,0

153

Παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη
πξντφλησλ θξέαηνο
Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

5059

29,2

154

Παξαγσγή θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ

386

2,2

156

225

1,3

157

Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξνκχισλ· παξαγσγή
ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ
Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ

80

0,5

158

Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο

266

1,5

159

Πνηνπνηία

411

2,4

25

Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ)
θαη πιαζηηθέο χιεο

252

Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πξντφλησλ

212

1,2

51

Υνλδξηθφ εκπφξην θαη εκπφξην κε πξνκήζεηα, εθηφο
απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ

513

Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

369

2,1

16

Ι. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
Καηαζθεπαζηηθό cluster
26

Καηαζθεπή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ
πξντφλησλ

264

160

0,9

445

2,6

267

Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ
πξντφλησλ απφ νπηή γε
Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη
ηζηκέλην
Κνπή θαη θαηεξγαζία ιίζσλ

168

1,0

281

Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ

207

1,2

287

Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ

93

0,5

515

Υνλδξηθφ εκπφξην κε αγξνηηθψλ ελδηάκεζσλ
πξντφλησλ, απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ

267

1,5

702

Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακίνητων

266

28

Σ

Κ

Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα
κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ

45

Καηαζθεπέο

51

Υνλδξηθφ εκπφξην θαη εκπφξην κε πξνκήζεηα, εθηφο
απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ
70

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

2

0,2

17

Ι. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο
Η

55

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Cluster ηνπξηζκνύ
Σ

Θ

45

Κατασκευές

551 Ξενοδοχεία

50

5,5

552 Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ)
και άλλες επιχειρήσεις παροχής
καταλύματος για μικρή χρονική διάρκεια
553 Εστιατόρια

4

0,4

10

1,1

554 Μπαρ

3

0,3

451 Προετοιμασία εργοταξίου

2

0,2

452 Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών
έργων ή μερών τους· έργα πολιτικού
μηχανικού
453 Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

31

3,4

3

0,3

60

Χερσαίες μεταφορές μέσω αγωγών

602 ¶λλες χερσαίες μεταφορές

5

0,6

63

Βοηθητικές και συναφείς προς τις
μεταφορές δραστηριότητες· δραστηριότητες
ταξιδιωτικών πρακτορείων

632 ¶λλες βοηθητικές μεταφορικές
δραστηριότητες

3

0,3

633 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων και επιχειρήσεων
οργανωμένων εκδρομών· δραστηριότητες
παροχής τουριστικής βοήθειας πδκα
634 Δραστηριότητες άλλων γραφείων
μεταφορών
642 Σηλεπικοινωνίες

5

0,6

4

0,4

3

0,3

521 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα
καταστήματα

23

2,5

523 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών και
ιατρικών προϊόντων, καλλυντικών και
ειδών τουαλέτας
524 ¶λλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών
σε ειδικευμένα καταστήματα

6

0,7

48

5,3

64

Σαχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες

52

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών·
επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής
χρήσης

18

ΙΙ. Πεξηθεξεηαθό ύζηεκα Καηλνηνκίαο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

19

ΙΙ. Πεξηθεξεηαθό ύζηεκα Καηλνηνκίαο
Πεπιθεπειακό ύζηημα Καινοηομίαρ

Δθαπμογή
Σεσνολογικήρ
Καινοηομίαρ
Δπηρεηξήζεηο
Γεκόζηα δηνίθεζε
Πιεζπζκόο

Οπγανιζμοί Μεηαθοπάρ
Σεσνολογίαρ
Σερλνινγηθά Πάξθα
Σερλνινγηθά δίθηπα
ύκβνπινη ηερλνινγίαο
Brokers

Υπημαηοδόηηζη Καινοηομίαρ
Σξάπεδεο
Venture capital
Αλαπηπμηαθά θίλεηξα

Πανεπιζηημικά
επγαζηήπια

Γημόζια Ινζηιηούηα
E&A
Σμήμαηα Δ&Α
επισειπήζεων

ύζηημα Σεσνολογικήρ
Πληποθόπηζηρ
Παηέληεο, Πξόηππα, Σερληθέο
βάζεηο δεδνκέλωλ, Βάζεηο
Benchmarking
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1. ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ηε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαηαγξάθεθαλ 13 εξεπλεηηθέο κνλάδεο
 2 ζε ηκήκαηα ΑΔΗ
 6 ζε ηκήκαηα ΣΔΗ
 3 ζε ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ
 ζην Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Βαζηάο Θάιαζζαο (NESTOR)
 1 ζην Η.Γ.Μ.Δ
ζε δεκηνπξγία
 εξεπλεηηθέο κνλάδεο ζε 5 λέα ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (2003-2004)
 ελφο αθφκε ηλζηηηνχηνπ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. (απφ ηα ηέιε ηνπ 2003).
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1. ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ
Ανθρώπινο Δυναμικό και Τποδομή: Η υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό, κτιριακές
εγκαταστάσεις και εργαστηριακό εξοπλισμό βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Ερευνητικός Προσανατολισμός και Χρηματοδότηση: Η διερεύνηση της διεξαγωγής
ερευνητικών προγραμμάτων έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ερευνητικών
μονάδων αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα με βασικούς τομείς δραστηριοποίησης
τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική – επικοινωνίες), την φυτική παραγωγή και τις
γεωεπιστήμες. ημαντικές πηγές χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων,
αποτέλεσαν οι φορείς του ελληνικού δημοσίου και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενώ
υπάρχει και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Παροχή υμβουλευτικών Τπηρεσιών: Πέρα από την ερευνητική δραστηριότητα, το
σύνολο των ερευνητικών μονάδων έχει προσφέρει τεχνολογικές υπηρεσίες σε αγροτικές
κυρίως επιχειρήσεις και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναφορικά με
την ανάπτυξη προϊόντος, διαδικασιών παραγωγής, μεταφοράς γνώσης και
συμβουλευτικών υπηρεσιών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

χέσεις με επιχειρήσεις – τομεακός προσανατολισμός: Η μέχρι σήμερα δραστηριοποίηση
των ερευνητικών μονάδων είχε προσανατολισμό στον πρωτογενή τομέα και την
διοίκηση, όμως δηλώθηκαν με σαφήνεια οι προθέσεις τους για επέκταση των υπηρεσιών
και προς την βιομηχανία κυρίως στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων
(τεχνολογία τροφίμων).
ΤΜΠΕΡΑΜΑ: ΔΤΝΑΜΙΚΟ Ε ΑΝΑΠΣΤΞΗ / ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ
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2. ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Ωο «ηερλνινγηθή πιεξνθόξεζε» νξίδεηαη ν ζύζηεκα κέζω ηνπ νπνίνπ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγηθή
αλάπηπμε θαη ηηο θαηλνηόκεο εθαξκνγέο ηεο ζε επηρεηξεκαηηθό επίπεδν απνζεθεύνληαη, δηαρεηξίδνληαη θαη
θαηόπηλ πξνβάιινληαη θαη δηαρένληαη κε θαηαλνεηό ηξόπν ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Η ηερλνινγηθή πιεξνθόξεζε
ζπλεηζθέξεη ζηελ εμάπιωζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε πξνϊόληα, κεζόδνπο, ηερληθέο θαη ππεξεζίεο.
Θεζμοί και Τποδομέρ Σεσνολογικήρ Πληποθόπηζηρ
Έληππα, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ηνπ θιάδνπ
Δπηκειεηήξηα, ζπλεηαηξηζκνί θιπ.
Δθζέζεηο
Δξεπλεηηθά θέληξα θαη θνξείο δηακεζνιάβεζεο
Δκπνξηθνί αληηπξόζωπνη
Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο - ύκβνπινη Δπηρεηξήζεωλ
Γξαθεία Γήκνπ, Ννκαξρίαο, Πεξηθέξεηαο
Πεγέο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο/ Δπξωπαϊθνί Οξγαληζκνί
Υξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα (π.ρ. ηξάπεδεο)
Οξγαληζκνί (π.ρ. ΔΟΜΜΔΥ, ΟΑΔΓ θιπ)
Βηβιηνζήθεο
Σερληθά Μνπζεία
Σνπηθά Γξαθεία Οξγάλωζεο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο
Γξαθεία πιεξνθόξεζεο γηα ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο / παηέληωλ
Τπνδνκή ηωλ πεξηθεξεηαθώλ Γηθηύωλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο (π.ρ. ΟΣΔ, Tellas θιπ)
Τπνδνκή Ίληεξλεη θαη Ίληξαλεηο (ηαρύηεηεο, κνξθέο ζπλδέζεωλ, ηνπνινγία δηθηύωλ),
Ιζηόηνπνη (π.ρ. πεξηθεξεηαθνί ή ζεκαηηθνί θόκβνη-portals)
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2. ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Σπέσοςζα σπήζη ηων μέζων και πηγών ηεσνολογικήρ πληποθόπηζηρ από ηιρ επισειπήζειρ ηηρ
πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος
Θεζμοί και ςποδομέρ ηεσνολογικήρ
πληποθόπηζηρ

Χπήζη

Ικανοποίηζη

Ίληεξλεη





Πεγέο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο/ Δπξωπαϊθνί
Οξγαληζκνί
Δθζέζεηο – Δθδειώζεηο
Έληππα, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο
Δπηκειεηήξηα
Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο- ύκβνπινη
Δπηρεηξήζεωλ - Δηαηξείεο Πιεξνθνξηθήο

















Γξαθεία Γήκνπ, Ννκαξρίαο, Πεξηθέξεηαο
Δξεπλεηηθά θέληξα θαη θνξείο
δηακεζνιάβεζεο



-

-

-
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2. ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ
1. Σα επιμελητήρια κυρίως αλλά και άλλοι επαγγελματικοί συλλογικοί φορείς παίζουν
τον πρωτεύοντα ρόλο στην τεχνολογική πληροφόρηση των επιχειρήσεων της
περιφέρειας. Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης και τα ανά
Επιμελητήριο Γραφεία Καινοτομίας (RIPE).
2. Σο Ίντερνετ αποτελεί το πιο δημοφιλές εργαλείο τεχνολογικής πληροφόρησης τόσο ως
μέσο παροχής υπηρεσιών από τους φορείς-θεσμούς, όσο και ως πηγή ενημέρωσης από
τις επιχειρήσεις. Πολλές είναι ακόμη οι επιχειρήσεις της περιφέρειας που δεν έχουν
Τ/Η και δεν είναι συνδεδεμένες στο Ίντερνετ.
3. Η υποδομή του περιφερειακού δικτύου του ΟΣΕ δεν παρουσιάζει σημαντικές
διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τις δυνατότητες σε σχέση με το εθνικό δίκτυο. Σο δίκτυο
θα είναι 100% ψηφιοποιημένο μέχρι το τέλος του 2003 ενώ δυνατότητα για συνδέσεις
ISDN διαθέτουν όλες οι πόλεις της περιφέρειας. Η βασική αδυναμία της περιφέρειας
σε σχέση με την Ιντερνετική υποδομή αφορά την απουσία κεντρικού κόμβουδιαμετακομιστή (Ίντερνετ Exchange Server).
4. Οι βασικές δράσεις που προκρίνονται τόσο από τις επιχειρήσεις:
 Δημιουργία νέων και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων κέντρων πληροφόρησης.
 Δημιουργία γραφείων τεχνολογικής πληροφόρησης σε κάθε Νομαρχία.
 Διαδικτύωση (Intranet) των επιμελητηρίων.
 Η ανάπτυξη και λειτουργία κλαδικών Ιντερνετικών κόμβων (ιστότοπων) με
ταυτόχρονη διαδικτύωση (κλαδικά Intranets) των επιχειρήσεων. Προτεινόμενα
κλαδικά δίκτυα-πιλότοι: α) παραδοσιακά προϊόντα, β) τουρισμός - οικοτουρισμός.
 Η ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης / κατάρτισης των στελεχών επιχειρήσεων.
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3. ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Σπειρ πηγέρ

ηην Πελοπόννηζο

1. Γημόζια σπημαηοδόηηζη
για έπεςνα και
καινοηομία
2. Σπαπεζική
σπημαηοδόηηζη για
ηεσνολογική καινοηομία
3. Ιδιωηική σπημαηοδόηηζη
κεθαλαίος κινδύνος
(δίκηςο επενδςηών,
business angels)

• Κοινοηικό πλαίζιο
ζηήπιξηρ: ΠΔΠ
Πελοποννήζος + ΔΠΑΝ
• Γίκηςο ηπαπεζών: 17
ηπάπεζερ / 172
καηαζηήμαηα
• Γεν ηην επιηπέπει ο
νόμορ
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Δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε - ΠΕΠ
Πίνακαρ Β.1.1: Μέηπα ηος ΠΔΠ Πελοποννήζος 2000-2006 πος πποωθούν άμεζα ηην ανάπηςξη και ηην ενίζσςζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηων επισειπήζεων ηηρ πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος
ΑΞΟΝΑ/ΤΠΟΑΞΟΝΑ/ΜΔΣΡΟ
ΤΝΟΛΟ ΠΔΠ
ΑΞΟΝΑ 1: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΜΔΗ ΓΔΙΣΝΙΑΗ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ
Μέηπο 1.3. Δνίζσςζη ηων ιδιωηικών επενδύζεων για
επέκηαζη και εκζςγσπονιζμό ηος μεηαποιηηικού ηομέα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
 (ζε σιλ. εςπώ)
698.690,896

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ

ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

251.570
26.570

θπξίωο αζηηθέο & εκηαζηηθέο
πεξηνρέο

ΜΜΔ κεηαπνηεηηθνύ ηνκέα

επελδύζεηο ζε θπζηθό θεθάιαην
(κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο) (100%)

Μέηπο 1.4. Βεληίωζη και επέκηαζη Πεπιοσών Τποδοσήρ
Δπισειπήζεων

12.500

αζηηθέο, εκηαζηηθέο &
αγξνηηθέο πεξηνρέο

επηρεηξήζεηο δεπηεξνγελή ηνκέα

αλαβάζκηζε ή/θαη δεκηνπξγία ηόπωλ
βηνκεραληθήο ρξήζεο (100%)

Μέηπο 1.5. Γιεύπςνζη και εκζςγσπονιζμόρ ηηρ
παπαγωγικήρ και διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ και
εξαγωγικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ηων ΜΜΔ

15.600

αζηηθέο, εκηαζηηθέο &
αγξνηηθέο πεξηνρέο

ΑΞΟΝΑ 2: ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ
ΤΠΟΑΞΟΝΑ 2.1. Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο,
αλαζπγθξόηεζε ηεο ππαίζξνπ θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηωλ
θπζηθώλ πόξωλ

ακηγώο κεηαπνηεηηθέο ΜΜΔ, θαζώο θαη
επηρεηξεκαηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
εθείλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
(60%),
παξάιιεια ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη
επελδύζεηο ζε θπζηθό θεθάιαην (40%)
ηωλ ινηπώλ ππεξεζηώλ

237.821
158.675
θπζηθά πξόζωπα (αγξόηεο), λνκηθά
πξόζωπα (ΜΜΔ α΄κεηαπνίεζεο, ζύιινγνη,
θνξείο)

Μέηπο 2.1.6. Δθαπμογή καινοηομικών δπάζεων ζηην
αγποηική παπαγωγή

11.800

ΤΠΟΑΞΟΝΑ 2.2. Οινθιεξωκέλε αλάπηπμε ηεο νξεηλήο
θαη κεηνλεθηηθήο ελδνρώξαο

79.146

Μέηπο 2.2.4. Ολοκληπωμένερ παπεμβάζειρ ανάπηςξηρ
ειδικών μειονεκηικών αγποηικών πεπιοσών

κεηνλεθηηθέο αγξνηηθέο
θάηνηθνη κεηνλεθηηθώλ αγξνηηθώλ
πεξηνρέο (νη νπνίεο νξίδνληαη
πεξηνρώλ, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
35.546 από ηελ ΔπΠα ηνπ ΠΔΠ κε
επηρεηξήζεηο α΄κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο
θξηηήξηα πνπ ζα θαζνξηζηνύλ
γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ, γεωξγνί
από ηελ ΔπΠα)

ΑΞΟΝΑ 3: ΔΝΙΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

96.650

αγξνηηθέο πεξηνρέο

πξνώζεζε γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ πνηόηεηαο
ζηελ αγνξά (70%),
βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αγξνηηθή
νηθνλνκία θαη ηνλ πιεζπζκό (30%)

γεωξγία,
πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο
αλάπηπμεο αγξνηηθώλ πεξηνρώλ

θπζηθέο επελδύζεηο (ηνπξηζηηθά
θαηαιύκαηα, κνλάδεο, εζηίαζε, θέληξα
πιεξνθόξεζεο, θιπ) (100%)
επηκεξηδόκελεο ππεξεζίεο γηα ην ηνπξηζηηθό
Μέηπο 3.3. Δθαπμογή καινοηομικών δπάζεων για ηον
θύθιωκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ
αζηηθέο, εκηαζηηθέο &
ηνπξηζηηθέο ΜΜΔ, ηαμηδηωηηθά πξαθηνξεία δξαζηεξηνηήηωλ πξνώζεζεο, δηθηύωζεο,
14.400
εκζςγσπονιζμό, ηην αναδιοπγάνωζη και ηην αύξηζη ηηρ
αγξνηηθέο πεξηνρέο
ζπλεδξίωλ θαη εκπνξηθώλ εθζέζεωλ)
ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηων ηοςπιζηικών ΜΜΔ
(100%)
αζηηθέο, εκηαζηηθέο &
ηνπξηζηηθέο ΜΜΔ, επηκειεηήξηα, ζύιινγνη,
Μέηπο 3.4. Μησανιζμοί ςποζηήπιξηρ και πποβολήρ ηος
ίδην κε ην κέηξν 3.3.
11.200
αγξνηηθέο πεξηνρέο
ηαμηδηωηηθά πξαθηνξεία
ηοςπιζηικού πποϊόνηορ ηηρ πεπιθέπειαρ
Πηγή: Πεπιθέπεια Πελοποννήζος, "Σςμπλήπωμα Ππογπαμμαηιζμού Πεπιθεπειακού Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Πελοποννήζος 2000-2006", Ιούνιορ 2001.
Μέηπο 3.1. Ανάπηςξη ιδιωηικών ηοςπιζηικών ςποδομών

22.850

αζηηθέο, εκηαζηηθέο &
αγξνηηθέο πεξηνρέο

ηδηωηηθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο
(ππάξρνπζεο & λέεο)
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Σξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε - Εκπόδηα
Δεν διαμορφώνεται η κρίσιμη μάζα ζήτησης από την πλευρά των επιχειρήσεων για
χρηματοδότηση της εισαγωγής καινοτομίας και τεχνολογικής αναβάθμισης. Η
ζήτηση αυτή θα επέτρεπε και θα δικαιολογούσε μια αντίστοιχης κλίμακας οργάνωση
από την πλευρά των τραπεζών που θα περιλάμβανε τη συστηματική προσφορά
υπηρεσιών χρηματοδότησης καινοτομίας και επενδύσεων υψηλού επιχειρηματικού
κινδύνου.
Σα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όχι μόνο δεν φαίνεται να σχεδιάζουν ή να προωθούν
ειδικές μορφές και πακέτα χρηματοδότησης για καινοτομία και νέες τεχνολογίες
αλλά ακόμη και δοκιμασμένες σε άλλες χώρες και περιφέρειες μορφές
χρηματοδότησης, αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη καθώς το ρίσκο προώθησής τους
στην ελληνική αγορά (π.χ. η χρηματοδότηση τύπου «Venture Capital» για
επενδύσεις υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου) θεωρείται απαγορευτικό.
Αυτό οφείλεται, σε ένα βαθμό, στο γεγονός ότι οι τράπεζες δεν εμπιστεύονται
επαρκώς τις σχετικές με εισαγωγή καινοτομίας και επενδύσεις υψηλού
επιχειρηματικού κινδύνου ικανότητες των τοπικών επιχειρήσεων και θεωρούν ότι η
ελληνική αγορά και οικονομία, τόσο σε εθνικό επίπεδο και ακόμη περισσότερο σε
περιφερειακό επίπεδο, δεν μπορεί να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα και υψηλή
αποδοτικότητα τέτοιου είδους επιχειρηματικών εγχειρημάτων.
Εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και φορέων,
τεχνογνωσίας, δικτύωσης, συνεργασιών και μηχανισμών υποστήριξης που
απαιτούνται για την αποτελεσματική αξιολόγηση και ολοκλήρωση χρηματοδοτήσεων
για καινοτόμες επιχειρηματικές πράξεις και επενδύσεις υψηλού επιχειρηματικού
ρίσκου.
Είναι εμφανής η επιφύλαξη των τραπεζών απέναντι στις νέες επιχειρήσεις και ως
ένα βαθμό στις καινοτόμες επιχειρήσεις, για την έγκριση χρηματοδότησης των
οποίων λαμβάνονται υπόψη αυστηρότερα και πιο ανελαστικά κριτήρια.
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Σξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε - Πξνϋπνζέζεηο
1. Η αναλυτική πληροφόρηση και υποστήριξη των ΜΜΕ στην κατάρτιση
επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), ειδικότερα μάλιστα για την
ενσωμάτωση καινοτομιών στην εξέλιξή τους και την τεχνολογική ανάπτυξή τους.
2. Η ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας από τις τράπεζες μέσω της
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού επιχορήγησης των χρηματοδοτήσεων
αυτών, είτε από εθνικούς πόρους είτε από κοινοτικούς πόρους. την
συγκεκριμένη αυτή πρόταση (κάποιας τράπεζας) αξίζει να συμπληρώσουμε ότι η
ανάπτυξη ενός περιφερειακού μηχανισμού επιχορήγησης των επιχειρηματικών
χρηματοδοτήσεων για καινοτομία, θα προωθούσε την ανάπτυξη ενός
περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, υποστηρίζοντας παράλληλα την
εξειδίκευση του ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της
εκάστοτε περιφερειακής αγοράς και οικονομίας.
3. Η λειτουργία του Σαμείου Εγγύησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΣΕΜΠΜΕ), με βασικό άξονα δράσης την ενίσχυση της καινοτομίας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης των ΜΜΕ.
4. Η διευρυμένη χρήση ειδικών μοντέλων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, ώστε
να εξασφαλίζεται η ακριβής στάθμιση των κινδύνων και ασφαλειών για την
τράπεζα και να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης στην επιχείρηση
εξυπηρέτηση από πλευράς χρόνου, κόστους και αποτελεσματικότητας.
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4. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ

Πίνακαρ 1.

Δνδςνάμει Γημόζιοι Φοπείρ Μαηαθοπάρ Σεσνολογίαρ ζηην Π.Π
Δημοηική –
κοινοηική
Επισείπηζη

Τοςπιζηική
Επισείπηζη

Αναπηςξιακή
Επισείπηζη

ΚΕΚ

Σύνολο

ΑΡΓΟΛΙΓΑ

1

5

ΑΡΚΑΓΙΑ

4

3

3

1

11

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

6

4

2

1

13

ΜΔΗΝΙΑ

1

3

7

1

12

ΛΑΚΩΝΙΑ

1

1

4

13

16

16

6

6
3

48
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Αδπλακίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο
ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ:
1. Η

απουσία,

σημαντικών

κέντρων

μεταφοράς

τεχνολογίας.

Περιορισμένη

ικανότητα

μεταφοράς τεχνολογικών γνώσεων. Σο σύστημα μεταφοράς τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από
την σχετικά νέα υποδομή. Οι οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας έχουν πολύ μεγάλη
εξάρτηση από χρηματοδοτήσεις εθνικών προγραμμάτων.
2. Η ζήτηση υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας, από τις επιχειρήσεις της περιφέρειας είναι
σχεδόν μηδενική. Η τεχνολογία αντιμετωπίζεται ως μια τυχαία εισροή στην παραγωγική
διαδικασία, αλλά όχι ως ένα στρατηγικό εργαλείο που θεμελιώνει και προωθεί δυναμικά την
ανταγωνιστική δύναμη και τα πλεονεκτήματα σε επίπεδο επιχείρησης, κλάδου, οικονομίας.
Αναπτύσσεται ψυχολογία αδιαφορίας απέναντι σε μηχανισμούς εισροής νέας τεχνολογίας ή
εγγενούς τεχνολογικής ανάπτυξης.
3. Σο περιφερειακό σύστημα μεταφοράς τεχνολογίας, δεν φαίνεται να δέχεται κάποια
ευεργετική επίδραση από τη γειτνίαση με υψηλότερες τεχνολογικά περιφέρειες όπως η
Αττική, ή Δυτική Ελλάδα, καλύπτοντας ανάγκες σε υποδομές και υπηρεσίες μεταφοράς
τεχνολογίας.
4. Η εισροή τεχνολογίας μέσω συνεργασιών, οι συνεργασίες για ανάπτυξη νέων μεθόδων
παραγωγής ή νέων προϊόντων είναι περιορισμένες. Η δια-επιχειρησιακή δικτύωση μέσω
υπεργολαβιών είναι πολύ μικρή, αλλά καταγράφεται και μια σαφής τάση άρνησης
συνεργασιών και ανάθεσης / ανάληψης υπεργολαβιών.
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Δελ νθείινληαη ζην αλζξώπηλν δπλακηθό
Απαζρόιεζε ζε ππεξεζίεο Ε&Σ
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5. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Ε ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ

Καηλνηόκεο επηρεηξήζεηο
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5. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Ε ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ
Δαπάλε Ε&Α ηωλ επηρεηξήζεωλ
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5. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Ε ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ

Πωιήζεηο από θαηλνηόκα πξνϊόληα
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5. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Ε ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ

Έξεπλα πεδίνπ: Δείγκα
ΜΕΓΕΘΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ
χλνιν δείγκαηνο
Κιάζεηο εξγαδνκέλσλ

Καηλνηφκεο

Δμαγσγηθέο

Δπηρεηξήζεηο

%

Δπηρεηξήζεηο

%

Δπηρεηξήζεηο

%

> 10

38

37,6

17

35,4

8

25,0

10 ΔΧ 20

24

23,8

11

22,9

6

18,8

20 ΔΧ 50

25

24,8

13

27,1

9

28,1

50 ΔΧ 100

8

7,9

3

6,3

4

12,5

> 100

6

5,9

4

8,3

5

15,6

101

100

48

100

32

100
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5. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Ε ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ
Κιαδηθή θαηαλνκή θαηλνηνκηθώλ επηρεηξήζεωλ
Κιάδνο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ΣΑΚΟΔ-91
01 Γεσξγία, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
14 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία
15 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
17 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ
20 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια·
θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο
22 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο
ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο
25 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο
26 Καηαζθεπή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ
29 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ πδθα
36 Καηαζθεπή επίπισλ· βηνκεραλίεο θαηαζθεπψλ πδθα
50 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ· ιηαληθή πψιεζε
θαπζίκσλ γηα νρήκαηα
51 Υνλδξηθφ εκπφξην θαη εκπφξην κε πξνκήζεηα, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ
θαη κνηνζηθιεηψλ
52 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ· επηζθεπή
εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο
55 Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα
63 Βνεζεηηθέο θαη ζπλαθείο πξνο ηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο· δξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ
πξαθηνξείσλ
67 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
νξγαληζκψλ
80 Δθπαίδεπζε
ΤΝΟΛΟ

% Αξηζκόο
4,2
2
2,1
1
20,8
10
4,2
2
2,1
1
2,1

1

2,1
10,4
6,3
2,1
4,2

1
5
3
1
2

22,9

11

2,1

1

6,3
4,2

3
2

2,1

1

2,1
100

1
48
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Τπάξρνπζα θαη δηαθαηλόκελε δήηεζε ηερλνινγηώλ θαη ηερλνινγηθώλ ππεξεζηώλ θαηά επξείεο ζεκαηηθέο
θαηεγνξίεο αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεωλ
Καηεγνξία Δπηρεηξήζεσλ (% ηνπ δείγκαηνο)
χλνιν
Καηλνηφκεο
Δμαγσγηθέο
Σερλνινγίεο θαη Σερλνινγηθέο Τπεξεζίεο
Δπηζπκία
Δπηζπκία
Δπηζπκία
ε ρξήζε
ε ρξήζε
ε ρξήζε
ρξήζεο
ρξήζεο
ρξήζεο
1 Βηνκεραληθή πιεξνθνξηθή
74,3
67,3
89,6
77,1
84,4
90,6
2 Απηνκαηηζκνί
55,4
42,6
72,9
58,3
78,1
65,6
3 Πνηνηηθφο Έιεγρνο
65,3
44,6
83,3
56,3
87,5
50,0
4 Αληηξξχπαλζε
32,7
39,6
37,5
43,8
46,9
59,4
5 Γεσ-Αγξνηερλνινγίεο
4,0
7,9
4,2
6,3
6,3
18,8
6 Υξεκαηνδφηεζε Δθζπγρξνληζκνχ
38,6
58,4
56,3
52,1
56,3
65,6
7 Υξεκαηνδφηεζε Δ&ΣΑ
15,8
43,6
25,0
54,2
28,1
56,3
8 Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο
24,8
52,5
39,6
64,6
50,0
65,6
9 Γηεπηρεηξεζηαθή πλεξγαζία
37,6
46,5
56,3
56,3
59,4
62,5
10 Βειηίσζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
55,4
51,5
75,0
56,3
78,1
68,8
11 Οξγαληζκνί Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο
67,3
54,5
89,6
58,3
87,5
59,4
12 Σερλνινγηθή πλεξγαζία κε ΑΔΗ-ΣΔΗ
12,9
48,5
20,8
56,3
21,9
71,9
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5. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Ε ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ
πκπεξαζκαηηθά:
1. Τπάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξ νγξάκκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ εκθ αλίδνληαη θαη
ηδηαίηεξα ζεηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηα αλψηαηα εθπα ηδεπηηθά θαη
ηερλνινγηθά ηδξχκαηα (ΑΔΗ/ΣΔΗ).
2. Ζ δήηεζε γηα δηεπηρεηξεζηαθέο ζπλεξγαζίεο δελ έρεη ηδηαίηεξα κεγάιν κέγεζνο εκθ αλίδεη
φκσο κηα δπλακηθή αλάπηπμεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ηερλνινγίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ
θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ γηα ηηο ηερλνινγίεο αληηξξχπαλζεο.
3. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ηερλνινγίεο πνπ θαίλεηαη φηη ε αγνξά ηνπο δελ έρεη κεγάιν
αλαπηπμηαθφ δπλακηζκφ φπσο νη ηερλνινγίεο βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο θαη νη
ηερλνινγίεο απηνκαηηζκψλ. Οη ηερλνινγίεο απηέο φκσο είλαη ηαπηφρξνλα νη β αζηθέο ζε
ρξήζε ηερλνινγίεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ κεγάιν κέγεζνο αγ νξάο. Μπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ σο “γλσζηέο” θαη “θαζηεξσκέλεο” γηα ηηο επηρεηξ ήζεηο ηερλνινγίεο θαη απφ
απηή ηελ πιεπξά απνηεινχλ κηα ππαξθηή “πχιε εηζφδνπ” ηερλνινγηθνχ εθζπ γρξνληζκνχ
ησλ επηρεηξήζεσλ.
4. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαίλεηαη φηη
πξέπεη λα θηλεζνχλ θαη νη νξγαληζκνί κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πνπ δξνπλ ζηελ πεξηθέξεηα
θαζψο ελψ ππάξρεη κεγάιν “κέγεζνο αγνξάο” δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δπλακ ηθή γηα
πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο.
Oη επηρεηξήζεηο κνηάδεη λα έρνπλ ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε ή πξνζδνθίεο απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά
θαη κεγαιχηεξεο αλακνλέο απφ ηελ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.
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ΙΙΙ. πζρέηηζε RIPE θαη ΠΕΠ Πεινπνλλήζνπ
ςνιζηώζερ πεπιθεπειακού ζςζηήμαηορ
καινοηομίαρ

1. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Μέηπο 4.2. Τπνδνκέο εθπαίδεπζεο ζηα αζηηθά θαη
εκηαζηηθά θέληξα
Μέηπο 1.5. Γηεύξπλζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο
παξαγωγηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο & εμαγωγηθήο
δξαζηεξηόηεηαοηωλ ΜΜΔ
Μέηπο 2.1.6. Δθαξκνγή θαηλνηνκηθώλ δξάζεωλ ζηελ
αγξνηηθή παξαγωγή
Μέηπο 2.2.4. Οινθιεξωκέλεο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο
εηδηθώλ κεηνλεθηηθώλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ
Μέηπο 3.3. Δθαξκνγή θαηλνηνκηθώλ δξάζεωλ γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκό, ηελ αλαδηνξγάλωζε & ηελ αύμεζε ηεο
αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ ηνπξηζηηθώλ ΜΜΔ
Μέηπο 3.4. Μεραληζκνί ππνζηήξημεο θαη πξνβνιήο ηνπ
ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο ηεο πεξηθέξεηαο

3. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΔΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΙΜΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

4. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μέηπο 1.4. Βειηίωζε θαη επέθηαζε πεξηνρώλ ππνδνρήο
επηρεηξήζεωλ
Μέηπο 2.1.6. Δθαξκνγή θαηλνηνκηθώλ δξάζεωλ ζηελ
αγξνηηθή παξαγωγή
Μέηπο 2.2.5. πκπιεξωκαηηθέο κε δξάζεηο ΔΓΣΠΔ
παξεκβάζεηο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ζε εηδηθέο κεηνλεθηηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο
Μέηπο 4.6. πκπιεξωκαηηθέο κε δξάζεηο ΔΣΠΑ
παξεκβάζεηο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ζε ηνπηθέο δώλεο αζηηθώλ θαη εκηαζηηθώλ
πεξηνρώλ
Μέηπο 5.1. Αλάπηπμε/βειηίωζε ηωλ δεμηνηήηωλ ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε θαη
ρξήζε/ιεηηνπξγία ηωλ έξγωλ ηνπ ΠΔΠ, θαζώο θαη
πξνώζεζε ηεο παζρόιεζεο
Μέηπο 1.3. Δλίζρπζε ηωλ ηδηωηηθώλ επελδύζεωλ γηα
επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκό ηνπ κεηαπνηεηηθνύ ηνκέα
Μέηπο 1.5. Γηεύξπλζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο
παξαγωγηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο & εμαγωγηθήο
δξαζηεξηόηεηαοηωλ ΜΜΔ
Μέηπο 2.1.6. Δθαξκνγή θαηλνηνκηθώλ δξάζεωλ ζηελ
αγξνηηθή παξαγωγή
Μέηπο 2.2.4. Οινθιεξωκέλεο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο
εηδηθώλ κεηνλεθηηθώλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ
Μέηπο 3.1. Αλάπηπμε ηδηωηηθώλ ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ
Μέηπο 3.3. Δθαξκνγή θαηλνηνκηθώλ δξάζεωλ γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκό, ηελ αλαδηνξγάλωζε & ηελ αύμεζε ηεο
αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ ηνπξηζηηθώλ ΜΜΔ
Μέηπο 3.4. Μεραληζκνί ππνζηήξημεο θαη πξνβνιήο ηνπ
ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο ηεο πεξηθέξεηαο
Μέηπο 4.5. Οινθιεξωκέλεο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο ζε
ηνπηθέο δώλεο αζηηθώλ & εκηαζηηθώλ θέληξωλ

+ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΠΔΠ

2. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ –
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ

Μέηπα ΠΔΠ Πελοποννήζος
Μέηπο 1.3. Δλίζρπζε ηωλ ηδηωηηθώλ επελδύζεωλ γηα
επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκό ηνπ κεηαπνηεηηθνύ ηνκέα
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Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Κένηπο
Παπακολούθη
ζηρ Αγοπών
&
Σεσνολογιών

Κένηπο
Μεηαθοπάρ
Σεσνολογίαρ /

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Δκκολαπηήπιο
/ Κένηπο
ζηήπιξηρ νεοιδπςόμενων
επισειπήζεων

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σομεακό Ππόγπαμμα
Καινοηομίαρ ΑΓΒ-C.

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σομεακό Ππόγπαμμα
Καινοηομίαρ Καηαζ. C.

Γημόζια
Χπημαηοδόηηζη

Καινοηομίαρ

Καινοηομίαρ

Σομεακό Ππόγπαμμα
Καινοηομίαρ Σοςπ. C.

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σομεακό Ππόγπαμμα
Καινοηομίαρ KηΠληπ.

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σομεακό Ππόγπαμμα
Καινοηομίαρ Νέων Ππ.

Σεσνολογικό Γίθηπν Αλάπηπμεο Νέσλ Πξντφλησλ
AEI / TEI/ ΔΘΗΑΓΔ/ Experts
Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ
Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ

Σμήμα Δ&Α
Δπισείπηζηρ
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ΔΡΔΤΝΑ

1.
2.

Γεκηνπξγία ή ελίζρπζε ηκεκάησλ Δ&Α ζε επηρεηξήζεηο
Πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα ΑΚΜΧΝ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ππνδνκψλ έξεπλαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ

3.
4.
5.

Γεκηνπξγία Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο Αγνξψλ θαη Σερλνινγηψλ
Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα εθαξκνγή ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο
Γηάδνζε Internet ζε επηρεηξήζεηο

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

6.

Γεκηνπξγία εθθνιαπηεξίνπ επηρεηξήζεσλ / θέληξνπ ελίζρπζεο λενηδξπφκελσλ επηρεηξήζεσλ.

ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

7.
8.
9.

Γεκηνπξγία Κέληξνπ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο
Γεκηνπξγία Σερλνινγηθνχ Γηθηχνπ Αλάπηπμεο Νέσλ Πξντφλησλ
Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο „Σερλνινγηθψλ θιηληθψλ

ΝΔΑ ΠΡΟΊΟΝΣΑ /
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ

10.
11.
12.
13.

Σνκεαθφ πξφγξακκα θαηλνηνκίαο ζην Αγξνην-βηνκεραληθφ Cluster
Σνκεαθφ πξφγξακκα θαηλνηνκίαο ζην Καηαζθεπζηηθφ Cluster
Σνκεαθφ πξφγξακκα θαηλνηνκίαο ζην Σνπξηζηηθφ Cluster
Σνκεαθφ πξφγξακκα θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ απφ
επηρεηξήζεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ
Σνκεαθφ πξφγξακκα θαηλνηνκίαο γηα εθαξκνγέο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο
απφ επηρεηξήζεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ

14.
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