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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»



Το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027



ΠΕΠ
Αυξημένοι κατά 170 εκ €, οι πόροι του Προγράμματος  «Κρήτη»  2021-2027

5,3

20,9

€ 564,5 εκ. Δημόσια Δαπάνη εκ των οποίων:

€ 479,9 εκ. Ενωσιακή Συμμετοχή

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+)

€ 84,7 εκ. Εθνική Συνεισφορά

 146,26 € ΔΔ ΕΚΤ+  (25,90%)
 418,24 € ΔΔ ΕΤΠΑ (74,10%)

Συνολικοί διαθέσιμοι πόροι

Εθνική 
Συνεισφορά

15%

Ενωσιακή Συμμετοχή 
ΕΤΠΑ &ΕΚΤ+ 

85%



Κατανομή πόρων ανά Στόχο Πολιτικής

ΣΠ1 Μια Εξυπνότερη Ευρώπη

Προώθηση καινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού  
μετασχηματισμού

10,6% των 

συνολικών  πόρων

ΣΠ2 Μια πιο πράσινη Ευρώπη

ΣΠ3 Μια πιο
διασυνδεδεμένη Ευρώπη

ΣΠ5 Μια Ευρώπη πιο κοντά
στους πολίτες της

Προώθηση βιώσιμης και  
ολοκληρωμένης ανάπτυξης,  
μέσω της στήριξης τοπικών  
πρωτοβουλιών

16% των συνολικών

πόρων

Ανάπτυξη προσβάσιμων,
υψηλής ποιότητας,
πολυτροπικών, έξυπνων και  
βιώσιμων υποδομών και
συστημάτων μεταφορών

12,3% των συνολικών πόρων

ΣΠ4 Μια πιο κοινωνική
Ευρώπη

Επένδυση σε ανθρώπινο  
δυναμικό και διασφάλιση  
ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά

39,5% των συνολικών πόρων

Προώθησης καθαρής και  
δίκαιης ενεργειακής
μετάβασης, των πράσινωνκαι  
γαλάζιων επενδύσεων

20,2% των συνολικών

πόρων
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Προτεραιότητες του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027
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ΣΠ1. Μια Εξυπνότερη Ευρώπη

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη

ΣΠ5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες

Π1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της 
Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ)

Π2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των 
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ) 

Π3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας  
(ΕΤΠΑ)

Π4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και Κοινωνικής 
Συνοχής (ΕΤΠΑ)

Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Π6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών 
Κέντρων και της Υπαίθρου (ΕΤΠΑ)

Π7.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Π8.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

(5) ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ (8) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 21-27



Κατανομή πόρων ανά άξονα προτεραιότητας 
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Π1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της 
Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ)

Π2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των 
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ) 

Π3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής 
προσβασιμότητας  (ΕΤΠΑ)

Π4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και 
Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ)

Π5. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Π6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών 
Κέντρων και της Υπαίθρου (ΕΤΠΑ)

Π7.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Π8.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

(8) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 21-27
Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

564,5 εκ ευρώ

59,76 εκ ευρώ   (10,55%)

114,08 εκ ευρώ (20,20%)

69.16 εκ ευρώ (12,20%)

79,80 εκ ευρώ (14,10%)

143,40 εκ ευρώ (25,40%)

90,48 εκ ευρώ (16,30%)

5,00 εκ ευρώ (0,90%)

2,86 εκ ευρώ (0,45%)



Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027



Η καινοτομία στην Πολιτική Συνοχής 2021-2027
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Η προώθηση της καινοτομίας και ειδικότερα της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της
Πολιτικής Συνοχής 2021-2027.

Ο 1ος από τους 5 Στόχους Πολιτικής που υιοθετούνται αναφέρεται στην
«Προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού»,
για μια Ευρώπη πιο έξυπνη.



Η Έξυπνη Εξειδίκευση την ΠΠ 2021-2027
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Η Έξυπνη Εξειδίκευση 
 παραμένει  η βασική στρατηγική που προσδιορίζει τους τομείς 

προτεραιότητας και τις δράσεις για τη διοχέτευση των πόρων.  
 αναθεωρείται λαμβάνοντάς υπόψη τις νέες προκλήσεις, αλλά και την 

εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2014-2020.
 είναι ενιαία για όλη τη χώρα με Περιφερειακές εξειδικεύσεις
 δίνει έμφαση σε μια εθνική  δομή διακυβέρνησης, η οποία θα 

παρακολουθείται συστηματικά (πρόσφορος όρος)



Η αναθεωρημένη Έξυπνη Εξειδίκευση της Κρήτης
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Ευφυής 
Τουρισμός 
Πολιτισμός

Βιώσιμη 
Αγροδιατροφή

Ψηφιακές 
Τεχνολογίες

Βιώσιμη Χρήση 
Πόρων

Αποτελεσματικ
ή Υγεία και 

Ευεξία

Διατηρούνται οι τομείς εξειδίκευσης Τουρισμού-

Πολιτισμού και Αγροδιατροφής με σαφέστερο

προσανατολισμό. Ο τομέας της Γνώσης εστιάζεται στην

Υγεία και ευεξία. Εισάγονται δύο τομείς εξειδίκευσης

αυτοί των ψηφιακών τεχνολογιών και της βιώσιμης

χρήσης των πόρων εισάγοντας τις αρχές της κυκλικής

οικονομίας (δηλαδή ο τομέας του περιβάλλοντος με

σαφέστερο προσανατολισμό) που είναι ταυτόχρονα και

οριζόντιοι καταλύτες καθώς στηρίζουν το μετασχηματισμό

και των άλλων παραγωγικών τομέων στην κατεύθυνση

της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.



Επιδιώξεις  Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027  για καινοτομία και επιχειρηματικότητα
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1. Προώθηση δράσεων καινοτομίας με έμφαση στις συμπράξεις ερευνητικών κέντρων

και επιχειρήσεων.

2. Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών τοπικής σημασίας για τη στήριξη των τομέων

εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας.

3. Στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start ups & spin offs)

4. Ενίσχυση επενδύσεων για την αξιοποίηση των καινοτομιών στα θέματα της

πράσινης μετάβασης

5. Στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς

προτεραιότητας της Κρήτης.



Π1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της Επιχειρηματικότητας (ΠΕΠ)

Ειδικός Στόχος: (32,8 εκ. ευρώ)

Ενίσχυση της της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία 
θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών 
επενδύσεων [1.iii]

Επιχειρηματικότητα

Ειδικός Στόχος:(27 εκ. ευρώ)

Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της 
έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση 
των προηγμένων τεχνολογιών [1.i]

Καινοτομία
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Δράσεις

 Συμπράξεις  επιχειρήσεων με ερευνητικούς 
οργανισμούς 

 Ενίσχυση Ερευνητικών  υποδομών  τοπικού 
χαρακτήρα

 Υποστήριξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων
 Περιφερειακός Μηχανισμός Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας

Δράσεις

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για εφαρμογή 
διεργασιών φιλικών προς το 
περιβάλλον

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
Επιχειρήσεων 



Ειδικός Στόχος 1i:  Προώθηση της Καινοτομίας
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Δράσεις

 Συμπράξεις  επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς  (13,50 εκ ευρώ)
Θα χρηματοδοτηθούν συμπράξεις Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, με Ερευνητικούς Οργανισμούς, σε
τομείς εξειδίκευσης/προτεραιότητες που προσδιορίζονται από την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης και των οποίων η ανάγκη ενίσχυσης θα αναδειχθεί από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης
σε περιφερειακό επίπεδο.

 Ενίσχυση Ερευνητικών  υποδομών  τοπικού χαρακτήρα  (10,00 εκ ευρώ)
Θα χρηματοδοτηθούν Ερευνητικές Υποδομές των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, τοπικού χαρακτήρα, που
προωθούν την καινοτομία στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης. Οι ερευνητικές υποδομές που θα χρηματοδοτηθούν δε συμπεριλαμβάνονται στο Πολυετές Σχέδιο
Ερευνητικών Υποδομών, που παραμένει αντικείμενο του προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ».

 Υποστήριξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων (3,00 εκ ευρώ)
Θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς εξειδίκευσης/προτεραιότητες που
προσδιορίζονται από την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής.

 Περιφερειακός Μηχανισμός Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (0,50 εκ ευρώ)
Θα χρηματοδοτηθεί  η λειτουργία   του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.



Π1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της Επιχειρηματικότητας (Λοιπά προγράμματα ΕΣΠΑ)
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(α) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή  δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ οριζόντιου χαρακτήρα, θα γίνεται στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για καλύτερο συντονισμό αυτών. Θα 
υπάρξει πρόβλεψη δέσμευσης συγκεκριμένου ποσοστού στο πλαίσιο των κεντρικών προκηρύξεων του 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για χρηματοδότηση επενδύσεων μόνο από επιχειρήσεις κάθε 
Περιφέρειας, σύμφωνα με την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής S3 και με βάση κλείδα κατανομής. 

(β) Το ΤΔΜ θα καλύψει χρηματοδοτικές  ανάγκες των ΜΜΕ και δράσεις καινοτομίας για την προσαρμογή 
στην πράσινη μετάβαση. 

(γ) Το ΕΤΘΑΥ και ΕΓΤΑΑ θα  προωθήσει αλυσίδες αξίας με σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε 
Περιφέρεια. Στόχος η δικτύωση και το clustering επιχειρήσεων της πρωτογενούς παραγωγής μεταξύ τους 

αλλά και με ερευνητικούς οργανισμούς. 


