
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μηχανισµός 

Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). 

Αδριατικό ∆ίκτυο Προώθησης Ανάπτυξης της Έρευνας  

και της Καινοτοµίας για τη δηµιουργία νέων πολιτικών  

για βιώσιµη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και  

τεχνολογική ικανότητα των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  

 

 

 

Ανοικτή πρόσκληση για συµµετοχή Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

στο πρόγραµµα ADRIATinn   

 

Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το Επιµελητήριο της Κέρκυρας ανακοινώνουν την υλοποίηση 

µιας συνεργατικής δράσης που στοχεύει στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην 

επιλέξιµη περιοχή της Αδριατικής (Κέρκυρα, Θεσπρωτία). Η δράση υλοποιείται στα πλαίσια 

του εγκεκριµένου στρατηγικού έργου µε ακρωνύµιο ADRIATinn του IΡΑ Προγράµµατος 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Αδριατική 2007-2013». Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από εθνικούς πόρους µέσω του προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (15%). Οι στόχοι της δράσης είναι οι ακόλουθοι:  

1. Η διαµόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας µεταξύ των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) και του Ιόνιου Πανεπιστηµίου µε στόχο τη διευκόλυνση των ΜΜΕ στη 

βελτίωση των ικανοτήτων τους στην Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία.  

Οι ΜΜΕ θα κληθούν να περιγράψουν περιληπτικά τις ανάγκες τους σε θέµατα έρευνας και 

ανάπτυξης. Στη συνέχεια, επιλεγµένες οµάδες ερευνητών, που θα επιλεχθούν από τις 

ακαδηµαϊκές κοινότητες του προγράµµατος που ανήκουν στις οκτώ συµµετέχουσες χώρες 

της Αδριατικής περιοχής, θα αναλάβουν και θα παρέχουν µελέτες για την κάλυψη των 

περιγραφόµενων  αναγκών.  

2. Συµµετοχή Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη δράση Καθοδήγησης 

(mentoring).  

Οι Μέντορες – καθοδηγητές θα είναι έµπειροι επιχειρηµατίες που θα επιλεχθούν από το 

Επιµελητήριο Κέρκυρας σύµφωνα µε προκαθορισµένα κριτήρια επιλογής. Οι ΜΜΕ που 

επιθυµούν να συµµετέχουν στη δράση Καθοδήγησης µπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον 

τους, καθώς και τις προσδοκίες συµµετοχής τους στη δράση. Η µέθοδος επιλογής του 

συνδυασµού των µεντόρων µε τις ΜΜΕ θα εστιαστεί στην αντιστοίχιση των προσδοκιών των 

ΜΜΕ µε την επαγγελµατική εµπειρία του κάθε µέντορα. Οι µέντορες θα παρέχουν 

συµβουλές, επαγγελµατική εµπειρία και γνώσεις ενισχύοντας τις ΜΜΕ, ώστε να 

κατανοήσουν πώς να επενδύσουν στην αειφόρο ανάπτυξη και πώς να δηµιουργήσουν 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την επιχείρησή τους ακόµα και σε διεθνή κλίµακα. 

Κριτήρια Επιλεξιµότητας ΜΜΕ 

Οι ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στις δράσεις θα πρέπει να πληρούν τα 

παρακάτω κριτήρια:  

• Έδρα επαγγελµατικής δραστηριότητας στο Νοµό Κέρκυρας ή στο Νοµό Θεσπρωτίας.  

• Κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.  

• Αριθµός απασχολούµενων εργαζόµενων όχι µεγαλύτερος από 250 άτοµα. 

• Τοµείς δραστηριοποίησης ή επιθυµητής δραστηριοποίησης 

o Ενέργεια, 

o Βιο-οικονοµία, 

o Ευεξία (συνδυασµός βιοµηχανίας τροφίµων µε τοµέα τουρισµού, συνδυασµός 

τοµέα υγείας µε τοµέα αθλητισµού ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασµός που 

εµπίπτει στον τοµέα της ευεξίας), 
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Κριτήρια Επιλογής ΜΜΕ 

• Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις που θα δηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής θα πρέπει να έχουν 

εντοπίσει τις ανάγκες τους σε καινοτοµία προκειµένου να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα  τους. Οι ανάγκες σε καινοτοµία θα 

πρέπει να δηλωθούν στο επισυναπτόµενο ερωτηµατολόγιο. Η επιτροπή αξιολόγησης 

θα επιλέξει τις ΜΜΕ σύµφωνα µε τις ανάγκες τους σε καινοτοµία.  

• Οι ΜΜΕ θα πρέπει να είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας µε 

προτίµηση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ενέργειας και βιο-

οικονοµίας. Ο τοµέας της ευεξίας σε συνδυασµό µε άλλους τοµείς θα συνεκτιµηθεί. 

• Προτίµηση θα δοθεί στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

• Οι ΜΜΕ θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους άξονες της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» (Έξυπνη Ανάπτυξη, ∆ιατηρήσιµη Οικονοµική Ανάπτυξη, Οικονοµική  

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς)  

Τουλάχιστον 5 ΜΜΕ θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα (ο ακριβής αριθµός θα καθοριστεί 

στο µέλλον και ανάλογα µε τον τελικό αριθµό αιτήσεων από ΜΜΕ). Η συνεργασία θα 

διαρκέσει από τον Ιούνιο 2014 έως το Μάρτιο 2016. 

Οι ενδιαφερόµενες ΜΜΕ θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής τους έχοντας 

συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο. Η αίτηση και το ερωτηµατολόγιο είναι διαθέσιµα στην 

ιστοσελίδα του έργου www.adriatinn.eu και θα πρέπει να υποβληθούν στο Ιόνιο 

Πανεπιστήµιο στο email: cleobar@ionio.gr (∆ρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη). 

 

Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής: 20/05/2014. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο ADRIATinn παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας του 

έργου www.adriatinn.eu. Επίσης, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παρακολουθήσει την 

ηµερίδα ενηµέρωσης για τις δράσεις του έργου ADRIATinn την Τετ. 14/5/2014, 9.30-16.00, 

Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµ. Ιστορίας, Αµφιθέατρο Ι, Ι. Θεοτόκη 72. 

 

Επιστηµoνικός Υπεύθυνος έργου AdriaTinn 

Βασίλειος Χρυσικόπουλος, 

Καθηγητής Τµ. Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστηµίου, 

Μέλος Συµβουλίου ∆ιοίκησης Ιονίου Πανεπιστηµίου. 

 


