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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
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Σο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία»
2014‐2020 (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) αποτελεί τμιμα του Ε..Π.Α. 2014–2020 και θ εξειδίκευςι του εγκρίκθκε
κατά τθν 1θ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθν 25θ Ιουνίου 2015
Σο Πρόγραμμα αναλφεται ςε Άξονεσ Προτεραιότθτασ, Θεματικοφσ τόχουσ, Επενδυτικζσ
Προτεραιότθτεσ και Δράςεισ, όπωσ παρακάτω:
Άξονασ Προτεραιότθτασ 01/01Σ: Ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ με Τομεακζσ Προτεραιότθτεσ
Θεματικόσ ςτόχοσ 01 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 1β
Δράςθ 01‐1b‐1.1‐01: Δράςεισ για τθν προαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν Ζρευνα και
Καινοτομία
Δράςθ 01‐1b‐1.1‐02: Διμερείσ Ε&Σ υνεργαςίεσ
Δράςθ 01‐1b‐1.1‐03: ERANET
Δράςθ 01‐1b‐1.1‐04: Πράςινο Νθςί
Δράςθ 01‐1b‐1.1‐05: ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Θεματικόσ ςτόχοσ 2 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 2b
Δράςθ 01‐2b‐1.2‐01: Ψθφιακζσ δράςεισ των Τπθρεςιϊν του Σομζα Πολιτιςμοφ
Θεματικόσ ςτόχοσ 03 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 3a
Δράςθ 01‐3α‐1.3‐01 : Ανάπτυξθ clusters και meta‐clusters για τθ δθμιουργία εγχϊριων αλυςίδων
αξίασ ςτουσ ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ
Θεματικόσ ςτόχοσ 03 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 3γ
Δράςθ 01‐3c‐1.4‐01 : «Αναβάκμιςθ πολφ μικρϊν & μικρϊν υφιςτάμενων επιχειριςεων με τθν
ανάπτυξθ των ικανοτιτων τουσ ςτισ νζεσ αγορζσ»
Δράςθ 01‐3c‐1.4‐ 02: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ για τον
εκςυγχρονιςμό τουσ και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν
Άξονασ Προτεραιότθτασ 02: Προςαρμογι εργαηομζνων, επιχειριςεων και επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ απαιτιςεισ
Θεματικόσ ςτόχοσ 8 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 8iii
Δράςθ 02‐8iii‐2.1‐01: Ενίςχυςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Δράςθ 02‐8iii‐2.1‐02: Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων ςτουσ
τομείσ ςτρατθγικισ ςτόχευςθσ του ΕΠ
Θεματικόσ ςτόχοσ 8 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 8v
Δράςθ 02‐8v‐2.2‐01: χζδια για τθν αναβάκμιςθ επαγγελματικϊν προςόντων
αυτοαπαςχολουμζνων και εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ κατά προτεραιότθτα ςτουσ 9
ςτρατθγικοφσ τομείσ του ΕΠΑνΕΚ

Δράςθ 02‐8v‐2.2‐02: υςτθμικζσ παρεμβάςεισ – Μθχανιςμοί για τθν παρακολοφκθςθ του
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ αλλαγϊν ςτο ελλθνικό και
διεκνζσ περιβάλλον
Θεματικόσ ςτόχοσ 11 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 11i
Δράςθ 02‐11i‐2.4‐01: Ανάπτυξθ βαςικϊν εργαλείων και εφαρμογϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ για
τθν βελτίωςθ τθσ ικανότθτάσ τθσ να υποςτθρίηει το επιχειρθματικό περιβάλλον και τθν
εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων
Άξονασ Προτεραιότθτασ 03/03Σ: Ανάπτυξθ μθχανιςμών ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ
Θεματικόσ ςτόχοσ 01 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 1a
Δράςθ 03‐1a‐3.1‐01: Ενίςχυςθ Ερευνθτικϊν Τποδομϊν Εκνικισ Εμβζλειασ
Δράςθ 03‐1a‐3.1‐02: ΔΡΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
Δράςθ 03‐1a‐3.1‐03: Χρθματοδότθςθ ERC Grant Schemes
Θεματικόσ ςτόχοσ 02 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 2a
Δράςθ 03‐2a‐3.2‐01: Ανάπτυξθ Ευρυηωνικϊν Τποδομϊν ςε Αγροτικζσ Λευκζσ Περιοχζσ τθσ
Ελλθνικισ Επικράτειασ και Τπθρεςίεσ Εκμετάλλευςθσ ‐ Αξιοποίθςθσ των Τποδομϊν (Rural
phasing)
Θεματικόσ ςτόχοσ 4 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 4c
Δράςθ 03‐4c‐3.4‐01: Ενεργειακι αναβάκμιςθ κατοικιϊν
Θεματικόσ ςτόχοσ 6 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 6c
Δράςθ 03‐6c‐3.5‐01 : υνδρομι ςτθ βελτίωςθ δθμόςιων υποδομϊν που ςυμβάλουν ςτθν
αξιοποίθςθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ και τθν ανάπτυξθ του
τουριςμοφ (τμθματοποιθμζνα ζργα τομζων τουριςμοφ και πολιτιςμοφ
Δράςθ 03‐6c‐3.5‐02 : Αναβάκμιςθ προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ,
μουςεία και πολιτιςτικζσ υποδομζσ
Δράςθ 03‐6c‐3.5‐03 : Προςταςία, αποκατάςταςθ και ανάδειξθ αρχαιολογικϊν χϊρων και
μνθμείων μείηονοσ ςθμαςίασ, ενταγμζνων ςτον Κατάλογο Μνθμείων Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ
τθσ UNESCO.
Θεματικόσ ςτόχοσ 6 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 6g
Δράςθ 03‐6g‐3.6‐01: ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΤΡΙΟΤ (Σ.Π.Π.Λ) Β’
ΦΑΗ
Θεματικόσ ςτόχοσ 7 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 7e
Δράςθ 03‐7e‐3.7‐01: Διαςφνδεςθ Κυκλάδων
Δράςθ 03‐7e‐3.7‐02: 2ο ςτάδιο τθσ Βϋ Αναβάκμιςθσ του Σερματικοφ ςτακμοφ Τγροποιθμζνου
Φυςικοφ Αερίου (ΤΦΑ) τθσ Ρεβυκοφςασ
Δράςθ 03‐7e‐3.7‐03: Καταςκευι εναζριασ γραμμισ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 400 kV που
ςυνδζει το ΚΤΣ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΤΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Δράςθ 03‐7e‐3.8‐01: Πιλοτικό φςτθμα Σθλεμζτρθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ παροχϊν
θλεκτρικισ ενζργειασ οικιακϊν και μικρϊν καταναλωτϊν και εφαρμογισ ζξυπνων δικτφων
Άξονασ Προτεραιότθτασ 04/04Σ : Τεχνικι Συνδρομι ΕΤΠΑ
Άξονασ Προτεραιότθτασ 05/05Σ : Τεχνικι Συνδρομι EKT

Ανάλυςθ Δράςεων των Αξόνων 04‐05
Δράςθ ΣΒ1: Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικϊν Ενιςχφςεων ΕΠΑΝΕΚ
Δράςθ TB2: Τποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ
Δράςθ TB3: Δθμοςιότθτα ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ
Δράςθ ΣΒ4 : Αξιολόγθςθ ΕΠΑΝΕΚ και επιμζρουσ Δράςεων
Δράςθ TB5: Μελζτεσ – Εμπειρογνωμοςφνεσ ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ
Δράςθ TB6: Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ επιτελικϊν δομϊν και φορζων προγραμματιςμοφ
Δράςθ TB7: Τποςτιριξθ Επιτελικϊν δομϊν και φορζων Προγραμματιςμοφ
Δράςθ TB8: Τποςτιριξθ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και εφαρμογισ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ
Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ

Από τθν ανάλυςθ αυτι προκφπτει ότι οι Δράςεισ ςτισ οποίεσ οι Δ.Ε.Τ.Α. και θ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. μποροφν
να είναι Δικαιοφχοι και να χρθματοδοτθκοφν από το Ε.Π.Αν.Ε.Κ. είναι οι εξισ:


Δράςθ 01‐1b‐1.1‐01: Δράςεισ για τθν προαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν
Ζρευνα και Καινοτομία
 Δράςθ 01‐3c‐1.4‐01 : «Αναβάκμιςθ πολφ μικρϊν & μικρϊν υφιςτάμενων επιχειριςεων
με τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων τουσ ςτισ νζεσ αγορζσ»
 Δράςθ 02‐8v‐2.2‐01: χζδια για τθν αναβάκμιςθ επαγγελματικϊν προςόντων
αυτοαπαςχολουμζνων και εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ κατά προτεραιότθτα ςτουσ 9
ςτρατθγικοφσ τομείσ του ΕΠΑνΕΚ
 Δράςθ 02‐11i‐2.4‐01: Ανάπτυξθ βαςικϊν εργαλείων και εφαρμογϊν ςτθ Δθμόςια
Διοίκθςθ για τθν βελτίωςθ τθσ ικανότθτάσ τθσ να υποςτθρίηει το επιχειρθματικό
περιβάλλον και τθν εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων
Για τισ ςυγκεκριμζνεσ Δράςεισ, παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια αναλυτικότερα ςτοιχεία.

Δράςθ 01‐1b‐1.1‐01: Δράςεισ για τθν προαγωγι επιχειρθματικών επενδφςεων ςτθν Ζρευνα
και Καινοτομία
Περιγραφι δράςθσ
Η Δράςθ αποςκοπεί ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των επιχειριςεων και των υπόλοιπων
φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτο οικοςφςτθμα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ, καλφπτοντασ
το μζγιςτο δυνατό φάςμα των δυνθτικϊν Δικαιοφχων κρατικϊν ενιςχφςεων. Οι ενιςχυόμενεσ
εταιρίεσ, οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν παραγωγικι δραςτθριότθτα ςε επιλεγμζνουσ τομείσ τθσ
οικονομίασ, είναι δυνατόν να κατατάςςονται ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ με βάςθ το μζγεκόσ τουσ
(μικρζσ, μεςαίεσ, μεγάλεσ).
Για τθν υλοποίθςθ των ςχεδίων τουσ, οι δυνθτικοί Δικαιοφχοι μποροφν να δθμιουργιςουν το
κατάλλθλο για τθν περίπτωςι τουσ μίγμα ενεργειϊν, αξιοποιϊντασ τθν παλζτα που προςφζρει
ζνα ευρφ φάςμα ενιςχυόμενων δαπανϊν από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:



κλαςικζσ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ (π.χ. βιομθχανικι ζρευνα, πειραματικι
ανάπτυξθ, μελζτεσ ςκοπιμότθτασ)
 δράςεισ προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ (π.χ. απόκτθςθ/ επικφρωςθ/ προςταςία
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, απόςπαςθ προςωπικοφ από οργανιςμοφσ ζρευνασ και
διάδοςθσ γνϊςεων)
 υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (π.χ. ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ, ςυμβουλευτικζσ
υπθρεςίεσ)
Οι προτάςεισ που υποβάλλονται προσ χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ κα
πρζπει να προωκοφν τθν ζρευνα, τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ και τθν καινοτομία (ΕΣΑΚ), και να
εντάςςονται ςε μία από τισ ακόλουκεσ τζςςερισ (4) κατθγορίεσ παρεμβάςεων (Πράξεων):
 ΠI. Πρωτοεμφανιηόμενεσ ςτθν ζρευνα επιχειριςεισ (ενδεικτικι ςυνολικι ΔΔ 10.000.000,
Α’ κφκλοσ: 4.000.000)
 ΠII. Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ενδεικτικι ςυνολικι ΔΔ 50.000.000, Α’ κφκλοσ:
20.000.000 )
 ΠIII. υμπράξεισ επιχειριςεων με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ και άλλουσ φορείσ
(ενδεικτικι ςυνολικι ΔΔ 200.000.000, Α’ κφκλοσ: 84.000.000 )
 ΠIV. Ενςωμάτωςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (ενδεικτικι
ςυνολικι ΔΔ 20.000.000, Α’ κφκλοσ: 8.000.000 )
Οι υποβαλλόμενεσ προτάςεισ αξιολογοφνται ςε Κφκλουσ με καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ
υποβολισ ανά ζτοσ. Τπάρχει δυνατότθτα μεταφοράσ μθ απορροφοφμενων κονδυλίων από
Κφκλο ςε Κφκλο και μεταξφ των Πράξεων, ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι διάκεςθ.
Χρθματοδοτικό ςχιμα
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ανζρχεται ςε 280.000.000€ (δθμόςια δαπάνθ) μζςα
από κατάλλθλο αρικμό Κφκλων αξιολόγθςθσ(2‐3)
Δυνθτικοί δικαιοφχοι
 μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ
 ομάδεσ επιχειριςεων
 ςυμπράξεισ επιχειριςεων με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ και άλλουσ φορείσ

Δράςθ 01‐3c‐1.4‐01 : «Αναβάκμιςθ πολφ μικρών & μικρών υφιςτάμενων επιχειριςεων με τθν
ανάπτυξθ των ικανοτιτων τουσ ςτισ νζεσ αγορζσ»

Περιγραφι δράςθσ
Η δράςθ αφορά ςτθν ενίςχυςθ πολφ μικρϊν και μικρϊν υφιςτάμενων επιχειριςεων των 8
τομζων προτεραιότθτασ του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφι/βιομθχανία τροφίμων, ενζργεια,
περιβάλλον, ΣΠΕ, Logistics, υγεία, υλικά ‐ καταςκευζσ, πολιτιςτικζσ βιομθχανίεσ), προκειμζνου
να αναβακμίςουν τθν ανταγωνιςτικι τουσ κζςθ επενδφοντασ ςτον τεχνολογικό, οργανωτικό και
εμπορικό εκςυγχρονιςμό τουσ ι/και τθν αναδιαμόρφωςθ των λειτουργιϊν ι των
προϊόντων/υπθρεςιϊν τουσ.

Σα ενιςχυόμενα επενδυτικά ςχζδια κα πρζπει να ζχουν ςαφι ςτόχευςθ ςτθν βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν, ι ςτθ δθμιουργία νζων
προϊόντων/υπθρεςιϊν τα οποία κα καλφπτουν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. Επίςθσ, τα
ςχζδια δφναται να ςτοχεφουν ςτθν μείωςθ του κόςτουσ ι τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ
των λειτουργικϊν και παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. Δφναται να περιλαμβάνουν ενζργειεσ όπωσ
(ενδεικτικι αναφορά):
 Απλοποίθςθ/ αυτοματοποίθςθ λειτουργικϊν και παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων μζςω
του εκςυγχρονιςμοφ του εξοπλιςμοφ και τθσ ειςαγωγισ ι/και αφξθςθ τθσ χριςθσ ΣΠΕ
 Επαναςχεδιαςμό και πιςτοποίθςθ λειτουργιϊν και προϊόντων των επιχειριςεων μζςω
τεχνικϊν οργανωτικισ καινοτομίασ, ενζργειεσ αναδιάρκρωςθσ, επαναπροςδιοριςμοφ
προϊόντοσ/υπθρεςίασ με τθν αξιοποίθςθ μεκοδολογιϊν Design
 Απόκτθςθ τεχνογνωςίασ για νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, μελζτθ βζλτιςτων
 πρακτικϊν από το εξωτερικό,
 Διερεφνθςθ δυνατοτιτων επζκταςθσ ςε νζεσ αγορζσ ι ςε αγορζσ του εξωτερικοφ
 Πρόςλθψθ εργαηομζνων
Συνολική ΔΔ τησ δράςησ : 130.000.000 €
Προβλζπονται 2 κφκλοι προκιρυξθσ με ΔΔ φψουσ 65.000.000€ ζκαςτοσ
Επιλέξιμοσ Προϋπολογιςμόσ:
30.000‐ 200.000€
Ποςοςτό χρηματοδότηςησ:
50% μζςω του Κανονιςμοφ για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (ΕΚ 1407/2013) ι/και 651/2014
Δυνθτικοί δικαιοφχοι
Τφιςτάμενεσ (κλειςμζνεσ 3 χριςεισ) πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ ςε επιλζξιμουσ ΚΑΔ των
τομζων προτεραιότθτασ

Δράςθ 02‐8v‐2.2‐01: χζδια για τθν αναβάκμιςθ επαγγελματικών προςόντων
αυτοαπαςχολουμζνων και εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ κατά προτεραιότθτα ςτουσ 9
ςτρατθγικοφσ τομείσ του ΕΠΑνΕΚ
Περιγραφι δράςθσ
Η Δράςθ αναφζρεται ςε χζδια για τθν αναβάκμιςθ επαγγελματικών προςόντων
αυτοαπαςχολουμζνων και εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ κατά προτεραιότθτα ςτουσ 9
ςτρατθγικοφσ τομείσ του ΕΠΑνΕΚ
H δράςθ αφορά ςε ςχζδια τα οποία κα καταρτίςουν και κα υποβάλλουν για χρθματοδότθςθ
κεςμικοί κοινωνικοί εταίροι, ςφνδεςμοι επιχειριςεων και κλαδικοί φορείσ, τα οποία κατά
προτεραιότθτα αφοροφν τουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ με ςκοπό τθν ‐ παράλλθλα με τθν εξζλιξθ
εργαςιϊν για τθν εκπλιρωςθ των ςχετικϊν αιρεςιμοτιτων και αυτοδεςμεφςεων‐ παροχι
υποςτιριξθσ προσ αυτοαπαςχολουμζνουσ και εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ για τθν
αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν προςόντων τουσ τα οποία να οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ..

Σα ςχζδια που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να ςτθρίηονται ςε διατφπωςθ αναγκϊν των ομάδων
επιχειριςεων και εργαηομζνων ι αυτοαπαςχολουμζνων που εκπροςωποφνται από τουσ
υποψιφιουσ δικαιοφχουσ κακϊσ και ςε ςχετικζσ μελζτεσ και να ςυμβαδίηουν:
 με ςχετικζσ ειςροζσ ςτο ςφςτθμα διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτο οποίο οι
κοινωνικοί εταίροι ζχουν ενεργι ςυμμετοχι, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ςχετικι
αυτοδζςμευςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ,
 με εκροζσ των ενεργειϊν κεςμικισ ενδυνάμωςθσ για τισ οποίεσ οι κοινωνικοί εταίροι
ζχουν ςυγχρθματοδοτθκεί από το ΕΚΣ κατά τθν περίοδο 2007‐2013 (παρατθρθτιρια,
βάςεισ δεδομζνων, εργαλεία και υπθρεςίεσ που ζχουν αναπτφξει).
Κάκε ςχζδιο μπορεί να περιλαμβάνει :
1. Διαμόρφωςθ (ι υιοκζτθςθ υφιςτάμενων) πακζτων προγραμμάτων επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ ςε επιλεγμζνεσ ειδικότθτεσ βάςει του ςχεδίου διάγνωςθσ αναγκϊν
(υποχρεωτικά)
2. Παροχι κατάρτιςθσ με βάςθ τα εκπαιδευτικά προγράμματα ‐ πακζτα (υποχρεωτικά)
3. Ανάπτυξθ προτφπων πιςτοποίθςθσ επαγγελματικϊν προςόντων κατά προτεραιότθτα
τεχνικϊν επαγγελμάτων
4. Πιςτοποίθςθ αποκτθκζντων προςόντων (υποχρεωτικά)
Χαρακτθριςτικά δικαιοφχων: Θεςμικοί κοινωνικοί εταίροι, ςφνδεςμοι επιχειριςεων και
κλαδικοί φορείσ
Χρθματοδοτικό ςχιμα
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ δράςθσ ανζρχεται ςε 15.000.000 €
Δυνθτικοί δικαιοφχοι
Θεςμικοί κοινωνικοί εταίροι, ςφνδεςμοι επιχειριςεων και κλαδικοί φορείσ

Δράςθ 02‐11i‐2.4‐01: Ανάπτυξθ βαςικών εργαλείων και εφαρμογών ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ για
τθν βελτίωςθ τθσ ικανότθτάσ τθσ να υποςτθρίηει το επιχειρθματικό περιβάλλον και τθν
εξωςτρζφεια των ελλθνικών επιχειριςεων
Περιγραφι δράςθσ:
Η δράςθ αφορά ςε αναγκαίεσ παρεμβάςεισ για:
 Τποςτιριξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ δθμόςιων υπθρεςιϊν όςον αφορά ςτθ διευκόλυνςθ
των επιχειριςεων (ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςυμπ. Αναγκαίασ πλθροφοριακισ υποδομισ
μικρισ κλίμακασ, κατάρτιςθ μθτρϊων ςε τομείσ όπωσ Σουριςμόσ, Ναυτιλία, Πολιτιςμόσ
κλπ),
 Ανάπτυξθ
πλθροφοριακϊν
εργαλείων
αξιοποίθςθσ
δεδομζνων,
οδθγϊν
επιχειρθματικότθτασ και λοιπζσ ενζργειεσ που υποςτθρίηουν τθν επιχειρθματικότθτα και
τον εξωςτρεφι προςανατολιςμό τθσ (π.χ. αποτφπωςθ αναγκϊν των επιχειριςεων,
αναλφςεισ αγοράσ, online πλατφόρμεσ, δράςεισ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ
επιχειρθματιϊν κλπ) Εργαλεία για ςχεδιαςμό πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν αποφάςεων




Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ διαδικαςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των ΟΣΑ
Αναβάκμιςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των ΟΣΑ να αξιοποιοφν τθν
ψθφιακι τεχνολογία με ςτόχο τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτισ επιχειριςεισ
 Κωδικοποίθςθ νομοκεςίασ
 Ανάπτυξθ εργαλείων διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτο εςωτερικό περιβάλλον
των επιχειριςεων λαμβάνοντασ υπόψθ και διεκνι πρότυπα και υποχρεϊςεισ.
 Ανάπτυξθ εργαλείων που να υποςτθρίηουν για το ςφνολο του πλθκυςμοφ χωρίσ
αποκλειςμοφσ, τθν φυςικι και ψθφιακι προςβαςιμότθτα ςε εμπορεφςιμεσ υπθρεςίεσ.
Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ δράςθσ προχποτίκεται θ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ Επιτελικισ Δομισ
ΕΠΑ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (τομζασ Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ) ςφμφωνα με άρκρο 26 του Ν 4314/2014
προκειμζνου να γίνει ο ςυντονιςμόσ δράςεων Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ με τισ Δράςεισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ςτο πλαίςιο
τω Θ 2 και 11.
Χαρακτθριςτικά δικαιοφχων: Δθμόςιοι Φορείσ, ΝΠΔΔ και Φορείσ εν γζνει που λειτουργοφν για
τθν υπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ (π.χ. Θεςμοί Κοινωνικϊν Εταίρων, εκπρόςωποι τθσ
Κοινωνίασ των Πολιτϊν).
Χρθματοδοτικό ςχιμα
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ δράςθσ ανζρχεται ςε 25.000.000€
Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιών
Οκτϊβριοσ 2015: Πρόςκλθςθ (προχποτίκεται θ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ Επιτελικισ Δομισ
ΕΠΑ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (τομζασ Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ) ςφμφωνα με άρκρο 26 του Ν 4314/2014
προκειμζνου να γίνει ο ςυντονιςμόσ δράςεων Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ με τισ Δράςεισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ).
Οι ενδιαφερόμενεσ Δ.Ε.Τ.Α. μποροφν να λάβουν περιςςότερεσ και αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ Προςκλιςεων, τουσ όρουσ υποβολισ Προτάςεων, τον Οδθγό
εφαρμογισ
και
τα
Παραρτιματά
του,
ςτισ
ιςτοςελίδεσ
τθσ
ΕΤΔ
ΕΠΑΕ
http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΠΑ www.espa.gr.

