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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

           
    Θεσσαλονίκη,   22   Νοεμβρίου 2019 
 
    
      Αρ.Πρωτ. : οικ.735280(2099) 
 
     

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Ταχ.Δ/νση       : Βασ. Όλγας 198                           
Ταχ. Κωδ.       : 54 655, Θεσ/νίκη                                              
Τηλ.                : 2313 319.705 
                         2313 319.790  
E-mail             : m.goulaptsi@pkm.gov.gr 
                         k.michailidis@pkm.gov.gr 
Fax.                 :2313 319796 
Πληροφορίες  : M. Γουλάπτση, Κ. Μιχαηλίδης 

  
ΠΡΟΣ:    
Πίνακα Αποδεκτών   
ΚΟΙΝ: 
1. ΕΥΔ ΠΕΠ ΚΜ 
2. ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 
(Αποστολή μόνο ηλεκτρονικά) 
 

 
 
ΘΕΜΑ : 

 
 
Πρόσκληση για συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με φορείς 
καινοτομίας και επιμελητήρια για την ενημέρωση ερευνητών και επιχειρήσεων 
σχετικά με την  πρόσκληση για χρηματοδότηση Κουπονιών Καινοτομίας για τις 
ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. 
 

Αξιότιμοι 

με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ζητήσω τη συνεργασία των φορέων σας για τη διοργάνωση 

ενημερωτικής εκδήλωσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης που εκδόθηκε από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 με 

την οποία θα χρηματοδοτηθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω κουπονιών 

καινοτομίας.  

Σκοπός της πρόσκλησης αυτής είναι η ενίσχυση των  επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων 

συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης από φορείς καινοτομίας καθώς και η 

υποστήριξη των φορέων Έρευνας και Καινοτομίας που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 

αξίας και έντασης γνώσης .  

 

Οι  επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι:  

• Η μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με 

σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές. Ως καινοτόμα θεωρούνται 

τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή 

τρόπους χρήσης  

• Η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων  

• Η επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

των παραγόμενων προϊόντων  

• Η ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς  

• Η προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις 

ανάγκες των επιχειρήσεων  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ 
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Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά τη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης 

από ένα φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος 

από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα θέματα που θέτει η επιχείρηση και θα συμβάλει στην 

επίλυσή τους. Η επιχείρηση θα μπορέσει να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών ή υπηρεσιών.  

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει έναν  Μηχανισμό Υποστήριξης Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας ο οποίος έχει στόχο να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις της ΠΚΜ με τους φορείς 

παραγωγής καινοτομίας, ένα γραφείο διασύνδεσης μίας στάσης-One Stop Liaison Office, το 

οποίο στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Ειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτομίας-RIS3 της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συμβάλει στην μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων 

για την Έρευνα και την Καινοτομία. 

 

Θα θέλαμε να διοργανώσουμε μία εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν στην ερευνητική 

κοινότητα και στις επιχειρήσεις, οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης αλλά κυρίως  να γίνουν επαφές 

μεταξύ των φορέων καινοτομίας και των επιχειρήσεων  για να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη και 

κατάθεση προτάσεων και της μεγαλύτερης δυνατής αξιοποίησης των κουπονιών καινοτομίας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε τη συνδρομή σας ώστε να διοργανώσουμε μία εκδήλωση ενημέρωσης και 

δικτύωσης επιχειρήσεων και ερευνητών με αφορμή την πρόσκληση για τα κουπόνια καινοτομίας. 

 

Θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε μια πρώτη συνάντηση την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 

13:00  στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βασιλίσσης Όλγας 198 με τα 

στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ και στελεχών του φορέα σας (μέχρι δύο 

άτομα) που θα αναλάβουν να υποστηρίξουν την εν λόγω διοργάνωση για να καθοριστούν  οι 

λεπτομέρειες της καθώς και ο τόπος και χρόνος πραγματοποίησης της. Παρακαλούμε, αν είναι 

δυνατόν, να μας ενημερώσετε για τα άτομα που θα παρευρίσκονται στην συνάντηση με email στο 

onestopshop@pkm.gov.gr  

 

Με εκτίμηση 

 

  Απόστολος Τζιτζικώστας   
 

 

 

 

Περιφερειάρχης Κεντρικής  

            Μακεδονίας  

    

 

 
 
 
 
 
 
Συνημμένα 

• Η με αριθμό πρωτοκόλλου 6316/31-10-2019 πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ ΚΜ πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας για 
τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 
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Πίνακας αποδεκτών 
 

1. Καθ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
2. Καθ. Στυλιανός  Κατρανίδη,  Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
3. Καθ. Γεώργιο Στάμο, Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου  
4. κ. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο & Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας   
5. κ. Σέρκο Χαρουτανιάν, πρόεδρο του ΔΣ του  ΕΛΓΟ Δήμητρα  
6. κ. Γιάννη Μασούτη, Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
7. κ. Αναστάσιο Καπνοπώλη, πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
8. κ. Μιχάλη Ζορπίδη, Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  
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