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Υφιστάμενη 
Κατάσταση

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του επιπέδου 
και του είδους καινοτομίας της περιοχής δράσης: 
• Stakeholder Analysis 
• SWOT Analysis

Στάδια και οργάνωση υλοποίησης 
της Μελέτης

Διαμόρφωση Ενδεικτικού καταλόγου έργων 
και δράσεων

Μεθοδολογία

Έργα & Δράσεις

Άξονας δράσης στην 1η φάση του έργου

Πρώτη εξειδίκευση της ΣτρατηγικήςΣτρατηγική



Υφιστάμενη κατάσταση: νηφάλια αξιολόγηση  
● Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης καινοτομίας στην Β. Εύβοια
● Υφιστάμενα προγράμματα και δράσεις 

○ Επιχειρησιακά προγράμματα, ΠΕΠ, κτλ
● Υποδομές Καινοτομίας (θεσμικές / οργανωτικές / τεχνολογικές) 

○ Επιδόσεις σε βασικούς δείκτες και πρόσφατα αποτελέσματα
● SWOT ανάλυση



Στρατηγική

Βασικός στόχος: Βελτίωση διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας ώστε να δημιουργείται 
βιώσιμο εισόδημα που επιτρέπει στους πολίτες να επιθυμούν να ζουν και να εργάζονται 

στην Βόρεια Εύβοια

 1

Μεταφορά γνώσης

Ανάδειξη εστιών ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας: υποστήριξη υφιστάμενης και νέας 
επιχειρηματικότητας 

 2

 3

 4

Οικοδόμηση δεξιοτήτων: αναβάθμιση προστιθέμενης αξίας τοπικής και υπερτοπικής 
δραστηριότητας 

Δικτύωση με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και παραγωγικά οικοσυστήματα 



Μεθοδολογία

01 02 

03 

04 

05 

Χαρτογράφηση δυναμικής τοπικού 
παραγωγικού οικοσυστήματος σε 

όρους καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας 

Προτάσεις συγκεκριμένων 
έργων και χρηματοδοτικών 

εργαλείων

Ανάδειξη καλών πρακτικών 
αξιοποίησης και ενσωμάτωσης 
καινοτομιών

Εντοπισμός εμποδίων στη δικτύωση με 
ερευνητικές υποδομές και μεταφορά 
γνώσης στην περιοχή

Διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για 
αναβάθμιση των ικανοτήτων των 

παραγωγικών φορέων



Προτεινόμενα έργα στον χώρο καινοτομίας (1/2)

1. Κέντρο (Hub) επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στο Μαντούδι

Ανασυγκρότηση Βορείου Εύβοιας μέσω της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ενός νέου 
επιχειρηματικού μοντέλου, εστιασμένου στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών σε τομείς 
ενδιαφέροντος όπως αγροδιατροφή, τουρισμός, περιβαλλοντική αναβάθμιση, Νέο Δάσος

• Καταγραφή και χαρτογράφηση των επιχειρηματικών ευκαιριών - Παρατηρητήριο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Β. Εύβοια

• Συνεργασίες με Πανεπιστήμια, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα για 
τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιοχή: πρόκληση ενδιαφέροντος για την 
περιοχή

• Ψηφιακή Πλατφόρμα Καινοτομίας για την παρακολούθηση και παρουσίαση κάθε 
καινοτόμας δράσης, καθώς και την πρόσβαση στο απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό – 
Σύνδεση/συνεργασία με άλλα εμβληματικά έργα (ΚΕΠ - έργα ψηφιακού κύματος)

• Προγράμματα κατάρτισης σε εξειδικευμένες νέες τεχνολογίες
• Διαγωνισμοί Καινοτομίας (Innovation Challenges)
• Φεστιβάλ Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας

Στόχο
ς

Δράσει
ς



1. Ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα 
2. Ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων καινοτόμων τεχνολογιών Στόχο

ς

• Εξατομικευμένη υποστήριξη επιχειρήσεων και επιχειρηματιών
• Ενημέρωση και προετοιμασία για τη σύνδεση με χρηματοδοτικά εργαλεία
• Επιχειρηματικές αποστολές για δικτύωση και ενσωμάτωση καλών πρακτικών
• Υποστήριξη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας
• Διοργάνωση Εβδομάδας επιχειρηματικότητας

2. Θερμοκοιτίδα επώασης καινοτόμων ιδεών

Προτεινόμενα έργα στον χώρο καινοτομίας (2/2)

Δράσει
ς



Σενάρια Εφαρμογής

01

02

• Χρήση Υποδομών του Διαδημοτικού DMO ή/ και του Φορέα 
Νέου Δάσους με έμφαση στις δράσεις Τουρισμού και 
Οικονομίας του Νέου Δάσους.

• Χρήση των Ολιστικών ΚΕΠ και των ΚΕΧΩΠ ως κέντρων 
παροχής πληροφοριών για παροχή υποστήριξης σε 
νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις

• Δημιουργία νέας ενιαίας δομής υποστήριξης καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας στο Μαντούδι



Ευχαριστώ 

Για την επικοινωνία
atsaka@central.ntua.gr


