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Ένα Όραμα με προοπτική που συνθέτει, ενώνει και κινητοποιεί

Κρήτη
δυναμική, βιώσιμη, 

ευφυής,
με κοινές αξίες 

και κοινωνική συνοχή,
δημιουργική με 

ταυτότητα 
και αυτοπεποίθηση



Ποιοτική Ανάπτυξη

4

Ποιοτική είναι μια ισχυρή, σταθερή, βιώσιμη ανάπτυξη που αυξάνει την παραγωγικότητα
και οδηγεί σε κοινωνικά επιθυμητά αποτελέσματα, όπως βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο και 
υποχώρηση της φτώχειας
Μπορεί να επιτευχθεί με:
 την ενίσχυση της εξειδίκευσης της οικονομίας,
 τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, 
 την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο σύνολο των οικονομικών 
δραστηριοτήτων,
 την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και
 την αξιοποίηση νέων ευκαιριών στη γαλάζια και πράσινη οικονομία.



Οι Τομείς Εξειδίκευσης της  RIS3Crete για την 
προγραμματική περίοδο 2021-2027 

Ευφυής 
Τουρισμός -
Πολιτισμός

Βιώσιμη 
Αγροδιατροφή

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ για 
ψηφιακή & πράσινη 

μετάβαση

- Ψηφιακές Τεχνολογίες

- Βιώσιμη Χρήση Πόρων

Αποτελεσματική 
Υγεία και Ευεξία

Στην νέα Προγραμματική Περίοδο συνεχίζουμε με
τους εδραιωμένους τομείς εξειδίκευσης Τουρισμού -
Πολιτισμού και Αγροδιατροφής με σαφέστερο όμως
προσανατολισμό, ενώ προστίθεται ένας νέος
τομέας, ο τομέας της Υγεία

Επίσης έχουν εισαχθεί δύο τομείς εξειδίκευσης,
αυτοί των «ψηφιακών τεχνολογιών» και της
«βιώσιμης χρήσης των πόρων» που είναι
ταυτόχρονα και οριζόντιοι καταλύτες για το σύνολο
των τομέων εξειδίκευσης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – RIS3Crete
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Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας



- Δημιουργία Συνεργασιών

- Ανάπτυξη & Αξιοποίηση 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

- Ανταλλαγή Εμπειριών

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

είναι δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό 

- τη διασύνδεση των επιχειρήσεων  με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και 

- την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης

Επιχειρήσεις

Φορείς Ιδιωτικού 

Τομέα

Ερευνητικά Εργαστήρια

Φορείς Δημόσιου Τομέα



Ενημέρωση, κινητοποίηση, υποστήριξη συνεργασιών

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και εργαστηρίων

Προώθηση καινοτόμων καλών πρακτικών

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτομιών

Ενίσχυση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

Υποστήριξη συνεχούς επιχειρηματικής ανακάλυψης

Οι Στόχοι του Παρατηρητηρίου



Πληροφοριακό Σύστημα

Στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη 

διαχείριση στοιχείων επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών εργαστηρίων

Καταχώρηση στοιχείων από τους 

ερευνητές και τους επιχειρηματίες
Διαχείριση Αιτημάτων Συνεργασίας

Καταγραφή και επικαιροποίηση

πληροφοριών για την 

ανάπτυξη/εφαρμογή καινοτομιών 

Ανάλυση και διάθεση στατιστικών 

στοιχείων και αναφορών 

ibo.crete.gov.gr/mis

Β
α

σ
ικ

ές
 Λ

ει
το

υ
ρ

γί
ες

~3000
Επιχειρήσεις 

~75
Εργαστήρια 



1 Μητρώα Έρευνας, Επιχειρηματικότητας και Μεντόρων

ibo.crete.gov.gr

2 Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Δράσεις Ενίσχυσης 

3 Δικτύωση – Αναζήτηση  Συνεργασιών

4 Ανάδειξη & Προώθηση Καινοτομιών

5 Έρευνες – Στατιστικά Στοιχεία - Αναφορές

Διαδικτυακή Πύλη – Κόμβος Ενημέρωσης



Ενημερωτικά Δελτία

• Συνεχής Πληροφόρηση

• Προώθηση καινοτόμων καλών 

πρακτικών 

• Προβολή δράσεων του 

παρατηρητηρίου 

ibo.crete.gov.gr



1 Αυθεντικοποίηση Χρηστών (χρήση κωδικών taxisnet)
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Διασύνδεση Πληροφοριακού Συστήματος με Υπηρεσίες Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

2 Βασικά Στοιχεία Επιχειρήσεων μέσω ΑΑΔΕ 

3 Επικαιροποίηση στοιχείων ΓΕΜΗ

4 Αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης



ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 



Υλοποιείται από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας , σε
συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Περιφέρειας Κρήτης

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας
επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της
Περιφέρειας

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας



1. Φυτώριο Ιδεών

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα 
ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης

18 Επιχειρηματικές Ιδέες  από ομάδες φοιτητών ή Ερευνητών  από τα 4 συμμετέχοντα ιδρύματα 

2. Ανάπτυξη Μητρώου Μεντόρων Kαινοτομίας

Στόχος είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση επιχειρηματικών ομάδων και 

νεοφυών επιχειρήσεων, που σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή αναπτύσσουν ήδη, 
επιχειρηματική δραστηριότητα 

23 Μέντορες σε διάφορους τομείς 
εξειδίκευσης

Ανάπτυξη Μητρώου Περιφέρειας 
Κρήτης

3. Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας 4. Μαραθώνιος Καινοτομίας

11 ομάδες

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας



Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας στον τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής και στον

τομέα της Υγείας-Ευεξίας. Ανάδειξη των ιδιοτήτων της χαρουπιάς με την

ανάπτυξη έρευνας για το χαρούπι και τα προϊόντα του, στο πλαίσιο της

προοπτικής ενδυνάμωσης της παραγωγικής αλυσίδας στην περιφερειακή,
εθνική και διεθνή αγορά

Μελέτη Κρητικών Φαινοτύπων
Χαρουπιάς 

Υλοποιείται από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με 

το  Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και 

χρηματοδοτείται από το ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 

Έκθεση καταγραφής για τη διαχρονική διατροφική αξιοποίηση του χαρουπιού

Γενετικός Χαρακτηρισμός της 
Χαρουπιάς 

Συμπόσιο Χαρουπιού 2022 

Φυτοχημική ανάλυση 
Χαρουπιάς 

Δράσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς



Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014 - 2020

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της αγροδιατροφής και 
του τουρισμού καθώς και των  συναφών με αυτούς κλάδων.

Έρευνα βάσει ερωτηματολογίων Αγροδιατροφή Τουρισμός - Εστίαση

Διαβούλευση - Επιχειρηματική Ανακάλυψη – RIS3Crete

Αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι να προκύψουν οι κύριοι άξονες 

προώθησης δράσεων κυκλικής οικονομίας, καθώς επίσης και ορισμένες 

αντιπροσωπευτικές δράσεις ανά άξονα

Σχεδιασμός Δράσεων Επιχειρηματικότητας στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, στο Πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027



Χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Κρήτης 

H εκτίμηση του χρηματοδοτικού κενού και ο

προσδιορισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων που

δύναται να αξιοποιηθούν για παροχή Μικροπιστώσεων (έως

25.000€) σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματικές ομάδες, κ.α.,

που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης στον

τραπεζικό δανεισμό ή και σε άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά

εργαλεία

Εκπόνηση μελέτης για την δημιουργία ταμείου μικροπιστώσεων στη Περιφέρεια Κρήτης 



ibo.crete.gov.gr

Περίπτερο Α16



Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Παρατηρητηρίου

https://ibo.crete.gov.gr/mis

Διαδικτυακή Πύλη

https://ibo.crete.gov.gr/

https://ibo.crete.gov.gr/mis
https://ibo.crete.gov.gr/


Σας καλώ λοιπόν όλους  μαζί, επιχειρηματίες , ερευνητές και συλλογικότητες να 
ενώσουμε δυνάμεις για την Κρήτη που ονειρευόμαστε!

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 
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