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Νζο μοντζλο ανάπτυξθσ: Οικονομία τθσ καινοτομίασ
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Καινοτομία

Θ ζννοια τθσ Καινοτομίασ ζχει δφο 
ςυςτατικά: γνϊςθ / αγορά. Είναι θ 
εφαρμογι (νζασ) γνϊςθσ για τθ 
δθμιουργία αξίασ. 

Σεχνολογικι καινοτομία:

Διαδικαςίεσ παραγωγήσ προϊόντων 
/ υπθρεςιϊν (τεχνολογίεσ 
πλθροφορικισ, αυτοματιςμοφσ, νζεσ 
μορφζσ ενζργειασ)

Προϊόντα (νζα προϊόντα και 
υπθρεςίεσ, νζα μοντζλα, καλφτερθ 
ποιότθτα), και 

Μθ τεχνολογικι καινοτομία

Οργάνωςη και διοίκηςη (ευελιξία, 
ςυςτιματα παράδοςθσ ςτθ ςτιγμι, 
παραγωγι ςε δίκτυο, 
βελτιςτοποίθςθ των αλυςίδων 
παραγωγισ, κ.α.).



Εντόσ επιχείρθςθσ -Σμιματα Ε&Α υςτιματα καινοτομίασ

Ανάπτυξθ ιδζασ: Aρχιτεκτονικι προϊόντοσ, 
ςχεδιαςμόσ, αγορά-ςτόχοσ

Προγραμματιςμόσ προϊόντοσ: Mοντζλο, 
ζλεγχοσ μικρισ κλίμακασ, χρθματο-οικονομικά, 
ζλεγχοσ αγοράσ

Μθχανικι προϊόντοσ/ διαδικαςίασ: 
Λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ, πρωτότυπο 
καταςκευισ

Αναδιοργάνωςθ τθσ παραγωγισ: Δοκιμι 
όγκου παραγωγισ, πιλοτικό πρόγραμμα 
παραγωγισ

Παραγωγι: υνεχισ βελτίωςθ, καμπφλθ 
μάκθςθσ

Σχήμα 4. Τεχνολογική καινοτομία στο περιφερειακό σύστημα καινοτομίας 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 Ινζηιηούηα έπεςναρ 
 ΑΕΙ 

 Ε&Α ζε επισειπήζειρ 

 Καινοηόμερ μικπέρ 
επισειπήζειρ 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 Κεθάλαια κινδύνος 

 Κίνηηπα καινοηομίαρ 

 Υπημαηοδόηηζη Ε&Α 
 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΕΟΤ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 Τπηπεζίερ ανάπηςξηρ 
πποϊόνηορ 

 Εξειδικεςμένοι 
ζύμβοςλοι 

 Εξειδικεςμένα κένηπα 
 

 
 
 

ΝΕΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΚΣΤΑ 
ΤΝΕΡΓΑΙΑ  

 Clusters και δίκηςα 

 Σεσνολογική ζςνεπγαζία 

 Αλςζίδερ παπαγωγήρ 

 ςμμασίερ 
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Πϊσ παράγεται καινοτομία 



Καινοτομία είναι ςτο περιβάλλον, ςτο οικοςφςτθμα

Nelson and Winter
Routines – Change – External 
selection environment

Freeman (1987): The national system of 
innovation may enable a country with limited 
resources…. to make progress through 
appropriate combination of imported 
technology and local adaptation and 
improvement.’ 

1993 R. Nelson: National Innovation 

Systems: A comparative analysis

Schumpeter

Mark I model (1934): ‘invention-discovery’  
‘innovation- commercialization’ 

Mark II model (1943): in-house R&D 
departments

GREMI: Ph. Aydalot : 
«l’entreprise innovante 
ne préexiste pas aux 
milieux locaux, elle est 
sécrétée par eux.» 

Keeble - Lawson - Wilkinson: 
CLUSTERS  & COLLECTIVE 
LEARNING



1. Σεχνολογικζσ ςυνοικίεσ Καινοτομία κακοδθγοφμενθ από  R&D

- υλλογικι μάκθςθ

- Τπερχείλιςθ γνϊςεων

- Άρρθτθ γνϊςθ

- Χωρικι εγγφτθτα

 Cluster καινοτομίασ

 Σεχνολογικά πάρκα

 Εκκολαπτιρια

2. Περιφερειακά / τοπικά ςυςτιματα 

καινοτομίασ

Καινοτομία κακοδθγοφμενθ από 

κεςμοφσ

-τρατθγικζσ καινοτομίασ / κεςμοί

-Σριπλι ζλικα

-Κίνθτρα καινοτομίασ

- Αποτελεςματικότθτα δθμοςίασ 

παρζμβαςθσ

 Περιφζρειεσ καινοτομίασ

 Πόλοι καινοτομίασ

 Ηϊνεσ καινοτομίασ

3. Ευφυείσ πόλεισ – παγκόςμια 

οικοςυςτιματα

Καινοτομία κακοδθγοφμενθ από 

ψθφιακι επικοινωνία και ςυνεργαςία

-Παγκόςμια δίκτυα καινοτομίασ

-Ανκρϊπινεσ ικανότθτεσ

- People-led innovation

-Σεχνολογικζσ πλατφόρμεσ για όλουσ

 Φυςικο-ψθφιακά οικοςυςτιματα

 Παγκόςμια δίκτυα ςυνεργαςιϊν

 Living Labs

 Ευφυείσ πόλεισ ςτθν Αςία

Χωρικά ςυςτιματα καινοτομίασ



Εξζλιξθ των χωρικϊν ςυςτθμάτων καινοτομίασ

Τεχνολογική συνοικία

Δίκτυα συνεργασίας

ειδίκευση + επικοινωνία

Περιφ. Σύστ. Καινοτομίας

Περιβάλλον θεσμικό

Άσκηση πολιτικής

Προγράμ. υποστήριξης

Ευφυείς Περιοχές

Χωρικό Σύστημα 

Καινοτομίας

και

Ψηφιακοί χώροι

Ενδο-επιχειρησιακή 

καινοτομία
Ε&Α, δημιουργικότητα, 

ιεραρχία

Business

Plan

MarketEnvironment

Innovative

Ideas
Projects Prototypes

Top management

Representative

functions

Strategic

Planning
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Innovation Financing 

Banks, Business Angels, 

Venture Capital, Regional 

Incentives 

Technology Transfer 

Organisations 

Tech Parks, Tech Networks, 

Brokers, Consultants 

 

 

Universities / 

Research 

Institutes 

Public R&D 

Laboratories 

Private R&D 

and Training 

Centres 

Technology Information System 

Patents, Standards, Technical 

Publications, Emerging Markets, 

Foresight 

CLUSTERS 

Group of companies in co-

operation 

Vertical / Horizontal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buyers / catalysers 

Specialised firms / Skilled workers 

Flexible combinations 

Technological spillovers 
Nontraded inputs 

Ιςτορικά διαπιςτϊνεται μια χωρικι επζκταςθ των 
ςυςτθμάτων καινοτομίασ

Σνπηθά Πεξηθεξεηαθά Παγθόζκηα



Ευφυείσ πόλεισ: Οικοςυςτιματα καινοτομίασ- ευρυηωνικότθτασ

Χωξηθό ύζηεκα Καηλνηνκίαο



ΙΙ. Ευφυείσ πόλεισ: Θ ςυμβολι του ψθφιακοφ χϊρου



 

Ζνα νζο επίπεδο χϊρου (ο ψθφιακόσ χϊροσ) προςτίκεται ςτισ πόλεισ

Ο ψθφιακόσ χϊροσ δεν είναι πόλθ

Cluster / District

APPLICATIO
NS

USER 
INTERFACE

A
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DIGITAL 
CONTENT 

Α. Ευρυηωνικό δίκτυο Β. Ψθφιακζσ εφαρμογζσ

Ψθφιακόσ χϊροσ 



Ολοκλιρωςθ: Ο ψθφιακόσ χϊροσ γίνεται πόλθ με τθν 
ενςωμάτωςθ ςτο φυςικό χϊρο και ςτισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ 

Ψθφιακόσ χϊροσ – Ψθφιακι πόλθ

Ενςωμάτωςθ ΨΧ ςτο φυςικό χϊρο τθσ πόλθσ

Αποχλοποίθςθ

Λιγότεροσ φυςικόσ χϊροσ

Πολυλειτουργικόσ χϊροσ

Διαδραςτικόσ χϊροσ 

Ενςωμάτωςθ ΨΧ ςτισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ

Ψθφιακζσ λειτουργίεσ

Λειτουργίεσ από απόςταςθ

Αυτοματοποίθςθ λειτουργιϊν

Αποτελεςματικότερεσ λειτουργίεσ

 

A
D
M
I
N
I
S
T
R Μζτρθςθ: Δείκτεσ αποτελεςμάτων ολοκλιρωςθσ 

φυςικοφ, κοινωνικοφ και ψθφιακοφ χϊρου



Οικονομία τθσ καινοτομίασ 

•1- ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ςε παραγωγικοφσ τομείσ / clusters / ςυνοικίεσ τθσ 
πόλθσ

•2- ΑΝΘΡΩΠΟΙ - Ανκρϊπινο δυναμικό / Εκπαίδευςθ / Δθμιουργία 
απαςχόλθςθσ ζνταςθσ – γνϊςθσ

•3- ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ -Εκκόλαψθ νζων επιχειριςεων  καινοτομίασ

Τποδομζσ πόλεων

• 1- Μεταφορζσ

• 2- Ενζργεια

• 3- Utilities

• 4- Περιβάλλον 

Διακυβζρνθςθ πόλεων

• 1- Τπθρεςίεσ δθμόςιασ διοίκθςθσ προσ τον πολίτθ 

• 2-υμμετοχικι και άμεςθ δθμοκρατία

• 3- Τπθρεςίεσ ποιότθτασ ηωισ προσ τον πολίτθ 

Ψθφιακζσ πόλεισ:  10 μεγάλοι τομείσ εφαρμογϊν



ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ:
 Ο ψθφιακόσ χϊροσ υποςτθρίηει λειτουργίεσ ζρευνασ, 
μάκθςθσ, καινοτομίασ
 Ο ψθφιακόσ χϊροσ ενιςχφει και μεταβάλλει το τοπικό 
ςφςτθμα καινοτομίασ
 Ο ψθφιακόσ χϊροσ είναι περιβάλλον ανάπτυξθσ νζων 
προϊόντων και υπθρεςιϊν 

Μερικζσ ψθφιακζσ πόλεισ είναι ευφυείσ = Περιβάλλοντα 
καινοτομίασ και επίλυςθσ προβλθμάτων

Ψθφιακόσ 
χϊροσ ΧριςτεσΠάροχοσ 

υπθρεςιϊν
Ψηφιακζσ 
πόλεισ: 

Ψθφιακόσ 
χϊροσ

Χριςτεσ
Πάροχοσ 

υπθρεςιϊν
Ευφυείσ 
πόλεισ: 
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Innovation Financing 

Banks, Business Angels, 

Venture Capital, Regional 

Incentives 

Technology Transfer 

Organisations 

Tech Parks, Tech Networks, 

Brokers, Consultants 

 

 

Universities / 

Research 

Institutes 

Public R&D 

Laboratories 

Private R&D 

Departments  

and Centres 

Technology Information System 

Patents, Standards, Technical 

Publications, Emerging Markets, 

Foresight 

CLUSTERS 

Group of companies in co-

operation 

Vertical / Horizontal 

Dev. Org.Univ. Labs

Res. Inst.

Tech Park

Cluster

Cluster

e-Intelligence

e-Innovation

e-Technologies

e-Markets

Επίπεδο ΙΙΙ: Ψθφιακόσ χϊροσ - Περιλαμβάνει 
ψθφιακά εργαλεία και εφαρμογζσ - ζνα 
εικονικό περιβάλλον χειριςμοφ τθσ 
πλθροφορίασ και των γνϊςεων (Ευφυΐα 
μθχανισ).

Επίπεδο ΙΙ: Θεςμικόσ χϊροσ τθσ οικονομίασ 
γνϊςθσ - Θεςμοί ςυνεργαςίασ για 
μάκθςθ και καινοτομία,  όπωσ  ςτρατθγικι 
πλθροφόρθςθ, χρθματοδότθςθ κινδφνου, 
μεταφορά τεχνολογίασ, ςυνεργατικι 
ανάπτυξθ νζων προϊόντων (Κοινωνικό 
κεφάλαιο – υλλογικι ευφυΐα).

Επίπεδο Ι: Φυςικόσ χϊροσ - Δραςτθριότθτεσ 
ζνταςθσ-γνϊςεων τθσ πόλθσ. Clusters και 
παραγωγικζσ ςυνοικίεσ μεταποίθςθσ και 
υπθρεςιϊν (Διανοθτικό κεφάλαιο –
ατομικι ευφυΐα).

Αρχιτεκτονικι ευφυϊν πόλεων : 3 χϊροι – 3 τφποι ευφυΐασ



Σι προςφζρουν οι ΕΠ: υλλογικζσ λειτουργίεσ γνϊςεων

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΟΡΕ



ΙΙΙ. τρατθγικζσ ευφυϊν πόλεων



Singapore Intelligent 
Nation 2015 Master Plan

Four strategic thrusts

10 sectors of priority

Source: http://www.ida.gov.sg/doc/About%20us/About_Us_Level2/20071005103551/01_iN2015_Main_Report.pdf

Οινθιήξωζε Κ-Ψ 

ζηελ πξνζθνξά



http://english.taipei.gov.tw/ICF/index.jsp?categid=5306&recordid=8244

Taipei

Οινθιήξωζε Κ-Ψ 

ζηε δήηεζε



Cleveland

Οινθιήξωζε Κ-Ψ 

ζηε δήηεζε



Intelligent Waterloo

Αλάπηπμε clusters 



Malaysia Multimedia Supercorridor (MSC) Cybercities

Αλάπηπμε clusters 



Living Labs EU

http://www.openlivinglabs.eu/

Clusters 

ππνζηεξηδόκελα 

από ΨΧ - LLs



Digital Media City, Seoul

Σερλνινγηθή 

ζπλνηθία  ΣΠΕ



Smart City Malta
http://www.smartcity.ae/malta/

Σερλνινγηθή 

ζπλνηθία  ΣΠΕ



New Songdo, a "ubiquitous city" 

It is located 40 miles south of Seoul and will be connected to Incheon International Airport by a 7-mile highway bridge. Songdo International Business 
District (IBD) is a master-planned international business center being developed on 1,500 acres of reclaimed land along Incheon's waterfront.

Songdo IBD is a Joint Venture Partnership between Gale International, one of the largest US real estate developers, and POSCO E&C, a subsidiary of 
POSCO Steel, the 2nd largest steel company in the world. It represents the first project of its kind between a US developer and a Korean company. This 
project is estimated to cost in excess of $20 billion, making it the largest private development project ever undertaken anywhere in the world.

New Songo will equipped with a $297 million RFID research center when completed in 2014, and its 65,000 residents will all have homes with 

electronic locks, integrated videoconferencing, VoD, and unified systems and services down to details like each resident having a non-identity 

linked smartcard that transacts purchases, grants entry to mass transit, parking, and opens your front door at the end of the day.

View the video: 
http://www.songdo.com/Uploads/DocumentRepository/songdo_medium.html

New Songo, Korea
A ubiquitous city

http://www.songdo.com/default.aspx?p=1654

Επηρεηξεκαηηθό

CBD + 

http://www.songdo.com/page1168.aspx
http://www.galeintl.com/
http://www.poscoenc.com/english/index.asp


Cyberport, Hong Kong

http://www.cyberport.com.hk/cyberport/en/home/home_flash.html

Σερλνινγηθή 

ζπλνηθία  Media



Zaragoza Digital Mille

http://www.milladigital.es/ingles/01_quees.php

Milla Digital will make use of the spaces of 

both the areas developed to configure a City 

of Innovation and Knowledge, where 

housing, companies and facilities will exist 

together under a common orientation fully 

engaged in knowledge-intensive activities, an 

urban development of great quality and 

advanced telecommunications infrastructures 

which both the residents and the businesses 

located in the Milla will benefit from. 

Milla Digital is a basic project of Zaragoza 

City Council to help companies, institutions 

and citizens position themselves to form part 

of the economic and social means of the 21st 

century.



ΙV. Προςζγγιςθ του URENIO ςτο ςχεδιαςμό ευφυϊν πόλεων



Χ
Σομζα 
παραγωγισ

υνοικία

ΠΛΑΣΦΟΡΜΕ ΓΙΑ ΕΤΦΤΕΙ 
ΠΟΛΕΙ

1. τρατθγικι ευφυΐα

2. Μάκθςθ / απορρόφθςθ 
τεχνολογίασ

3. Καινοτομία

4. Εκκόλαψθ δραςτθριοτιτων

5. Προϊκθςθ προϊόντων –
παγκόςμιεσ αγορζσ

Α
Αποτελζςματα
• ΑΕΠ
• Απαςχόλθςθ
• Νζα προϊόντα
• Εξαγωγζσ
• Πωλιςεισ

Μέηξεζε

URENIO:  Πλατφόρμεσ ΕΠ για τθν οικονομία τθσ καινοτομίασ



 

  

                                                                                                 
                                                               

  

                      

                                          

                              

                                                                                   

                                                                     

                                                                         

                                                                     

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

Innovation Financing 

Banks, Business Angels, 

Venture Capital, Regional 

Incentives 

Technology Transfer 

Organisations 

Tech Parks, Tech Networks, 

Brokers, Consultants 

 

 

Universities / 

Research 

Institutes 

Public R&D 

Laboratories 

Private R&D 

Departments  

and Centres 

Technology Information System 

Patents, Standards, Technical 

Publications, Emerging Markets, 

Foresight 

CLUSTERS 

Group of companies in co-

operation 

Vertical / Horizontal 

Dev. Org.Univ. Labs

Res. Inst.

Tech Park

Cluster

Cluster

e-Intelligence

e-Innovation

e-Technologies

e-Markets

Π
λα

τφ
ό

ρ
μ

εσ

Επίπεδα

Οι πλατφόρμεσ
 Αναπτφςςονται ςε τρία επίπεδα: φυςικό / 
κεςμικό / ψθφιακό χϊρο
Είναι ςτοχευμζνεσ λειτουργίεσ γνϊςεων

Πλατφόρμεσ: τοχευμζνθ διαςφνδεςθ φυςικοφ – κεςμικοφ – ψθφιακοφ χϊρου



Πλατφόρμεσ: Ζνα παράδειγμα - Digital media absorption platform

1. Φπζηθόο ρώξνο: Studio + εμνπιηζκόο

2. Καλόλεο ιεηηνπξγίαο: Εθπαίδεπζε ζε 

ηερλνινγίεο media, ρξήζε, πξνώζεζε 

3. Ψεθηαθή ηερλνινγία: Αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

multimedia - απνζήθεπζε – θύιαμε –

δηάδνζε 



Πλατφόρμεσ: Ενίςχυςθ λειτουργιϊν γνϊςεων / ςυλλογικισ μάκθςθσ ςε 

ςυςτιματα καινοτομίασ
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ι-Πλατφόρμα ςτρατθγικισ πλθροφόρθςθσ
Διαςφνδεςθ κοινοτιτων, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν πλθροφόρθςθσ

Πρόβλθμα: Μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα ςτρατθγικισ
πλθροφόρθςθσ για λιψθ αποφάςεων που να ςυνδυάηει (i) ικανότθτεσ του
πλθκυςμοφ μιασ κοινότθτασ, (ii) κανόνεσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ, και
(iii) ψθφιακζσ / ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ?

Ομάδα ςτόχοσ (ε ποιουσ απευκφνεται το ςφςτθμα αυτό): Παραγωγικά
clusters, αναπτυξιακοί οργανιςμοί, δθμόςια διοίκθςθ, φορείσ
προγραμματιςμοφ



Κοινότθτα πλθκυςμοφ Κανόνεσ διαχείριςθσ Ψθφιακι εφαρμογι

Κνηλωληθόο  & θπζηθόο 

ρώξνο πόιεο

Γεωγξαθηθή ελόηεηα 

αλαθνξάο: ζπλνηθία ηεο 

πόιεο

Κνηλωληθή νκάδα 

αλαθνξάο

Αλζξώπηλν δίθηπν 

ζπγθέληξωζεο / 

θαηαρώξεζεο 

πιεξνθνξίαο

Δίθηπν παξαιαβήο 

πιεξνθνξίαο / feed 

back

Καλόλεο 

ζπγθέληξωζεο θαη 

δηαλνκήο πιεξνθνξίαο

Πεγέο πιεξνθόξεζεο

Καλόλεο επηθύξωζεο 

πιεξνθνξίαο

Δηθαηώκαηα ρξεζηώλ 

ζπζηήκαηνο

Γλωζηηθό κνληέιν 

αλάιπζεο πιεξνθνξίαο

Δηαρείξηζε θαη 

βηωζηκόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο

Operated by a regional 

back-office

Software platform

Data integration model

Foresight 

Regional statistics

Regional performance

Sector performance

Market  watch 

R&D watch

T
ar

ge
t G

ro
up

s

Information portal, reporting, 

alert, newsletter

Company audits

Authors Integrator Users

Feed back

Πλατφόρμα ςτρατθγικισ πλθροφόρθςθσ
Διαςφνδεςθ κοινοτιτων, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν πλθροφόρθςθσ



ιι. Πλατφόρμα αφομοίωςθσ / μεταφοράσ τεχνολογίασ
Διαςφνδεςθ κοινοτιτων τεχνολογίασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν 

Πρόβλθμα: Μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα μεταφοράσ και
αφομοίωςθσ τεχνολογίασ που να αξιοποιεί (i) ικανότθτεσ του πλθκυςμοφ
μιασ κοινότθτασ, (ii) κεςμοφσ διαχείριςθσ τθσ τεχνολογίασ, και (iii) ψθφιακζσ
εφαρμογζσ και ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ τεχνολογίασ?

Ομάδα ςτόχοσ (ε ποιουσ απευκφνεται το ςφςτθμα αυτό): Παραγωγικά
clusters, οργανιςμοί μεταφοράσ τεχνολογίασ, οργανιςμοί προςφοράσ
τεχνολογίασ, τεχνολογικζσ ςυνοικίεσ

Αποθήκη 

αποηελεζμάηων Ε&Α

Αξιολόγηζη- Σχέδια 

Αξιοποίηζης

Συναντιςεισ 
διαμεςολάβθςθσ

Συμφωνίεσ 
αξιοποίθςθσs



Κοινότθτα παρόχων Θεςμοί διαχείριςθσ Ψθφιακι εφαρμογι

Κοινότθτα παρόχων 
τεχνολογίασ

Σεχνολογικι ςυνοικία

Πανεπιςτθμιακό campus

Ερευνθτικό campus

Δίκτυο ςυγκζντρωςθσ 
τεχνολογιϊν

Δίκτυο αποδεκτϊν 
προςφορϊν αξιοποίθςθσ

Κατοχφρωςθ 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ

Μεταφορά τεχνολογίασ 
/ licensing

Εμπορικι αξιοποίθςθ 
αποτελεςμάτων Ε&Α

Spin-offs

Κανόνεσ διαχείριςθσ 
τεχνολογίασ

Επίδειξθ τεχνολογίασ

Διευκολφνει τθν 
επικοινωνία, επίδειξθ, 
κατανόθςθ, ςυμφωνίεσ 
αξιοποίθςθ τεχνολογίασ

Πηγή 

τεχμολ

ογίας

Λήπτης 

τεχμολ

ογίας

Αμτικείμεμο 

μεταφοράς:

Γμώση/ 

Ικαμότητα

Κωδικοποίηση

Γμωστική 

βάση πηγής

Μετάφραση

Γμωστική 

βάση λήπτη

Δημιουργία 

ικαμότητας

Πλατφόρμα αφομοίωςθσ / μεταφοράσ τεχνολογίασ
Διαςφνδεςθ κοινοτιτων τεχνολογίασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν 



Χ υνοικία

ΠΛΑΣΦΟΡΜΕ ΓΙΑ ΕΤΦΤΕΙ 
ΠΟΛΕΙ Α

Αποτελζςματα
• ΑΕΠ
• Απαςχόλθςθ
• Νζα προϊόντα
• Εξαγωγζσ
• Πωλιςεισ

Δείκτεσ 
εκκίνθςθσ
• Σομείσ
• Δραςτθριότθτεσ
• ΑΕΠ / κεφαλι
• Παραγωγικότθτα
• Εξαγωγζσ
Καινοτομία 

Δείκτεσ χωρικοφ ςυςτιματοσ 
ευφυΐασ – 3 διαςτάςεισ

Ανκρϊπινο 
δυναμικό -
δθμιουργι
κι  τάξθ

Θεςμοί 
και πόροι
καινοτομία
σ

Ευρυηωνικά 
δίκτυα  και 
ψθφιακζσ 
υπθρεςίεσ

Δείκτεσ 
αποτελεςμάτων
• ΑΕΠ / κεφαλι
• Απαςχόλθςθ 
•Παραγωγικότθτα
• Εξαγωγζσ
• Καινοτομία 
• Νζα προϊόντα

Κλάδο
Βιομθχανίασ

Μζτρθςθ



Ευφυείσ πόλεισ: Πιο αποτελεςματικά αςτικά ςυςτιματα ςε όρουσ 

καινοτομίασ, ανάπτυξθσ, ενζργειασ, περιβάλλοντοσ, μεταφορϊν, και διακυβζρνθςθσ


