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Ι. Πολιτικό πλαίσιο της έκθεσης:

Σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και συνακόλουθα περιορισμένων δημοσιονομικών 
πόρων, καθώς και ενός παγκόσμιου ανταγωνισμού που οξύνεται ολοένα περισσότερο, η 
βιώσιμη βελτίωση των δυνατοτήτων της ΕΕ για καινοτομία είναι αποφασιστικής σημασίας. Η 
ΕΕ έθεσε συνεπώς ως στόχο να γίνει μια «Ένωση καινοτομίας».1

Όπως φάνηκε στο παρελθόν, συχνά οι ενωσιακές επενδύσεις γενικότερα, άρα και οι 
επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και για την καινοτομία (Ε&Α&Κ), δεν 
είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα όταν δεν υπήρχε μια ευρεία συνολική στρατηγική. Το 
φάσμα των ενισχύσεων ήταν πολύ ευρύ, οι πολιτικές αποφάσεις δεν συνδέονταν με τη 
συγκεκριμένη κατάσταση σε τοπικό επίπεδο, ενώ οι φορείς και τα επίπεδα της διοίκησης δεν 
ήταν επαρκώς δικτυωμένα. Τώρα η εποχή αυτή έχει περάσει πια. Οι ενισχύσεις «με τη 
σέσουλα» δεν είναι πλέον δυνατές ενόψει της τεταμένης δημοσιονομικής και οικονομικής 
κατάστασης στα κράτη μέλη και στην ΕΕ. Συνεπώς, μελλοντικά πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την επιλογή των επιλέξιμων για ενίσχυση στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
επιτυχημένη συνεργασία όλων των φορέων σε όλα τα επίπεδα θα είναι αποφασιστικής 
σημασίας («networking excellence», «αριστεία στη δικτύωση»).

Προκειμένου να διασφαλίσει ότι μελλοντικά θα γίνεται αποδοτικότερη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων, ο νομοθέτης καθιέρωσε 11 θεματικούς στόχους («θεματική 
συγκέντρωση») και διάφορους εκ των προτέρων όρους. Για να λαμβάνουν μελλοντικά 
ενισχύσεις του ΕΤΠΑ για τον θεματικό στόχο 1, οι περιφέρειες πρέπει να διενεργούν τις 
επενδύσεις στον τομέα Ε&Α&Κ βάσει των επονομαζόμενων «στρατηγικών ευφυούς 
εξειδίκευσης». Για την περίοδο ενίσχυσης 2014-2020, η ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, εκ των προτέρων όρο2 για την πρόσβαση στις ενισχύσεις του 
ΕΤΠΑ για την Ε&Α&Κ3.

Επί του παρόντος οι περιφέρειες βρίσκονται στην καθοριστική φάση της επεξεργασίας των 
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για την επόμενη περίοδο ενίσχυσης 2014-2020. Έτσι, η 
Επιτροπή διαπραγματεύεται ήδη με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες τα περιεχόμενα των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης, καθώς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σε αυτό το 
πλαίσιο τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να καθορίσουν αυτό το διάστημα τα 
επίκεντρα της νέας πολιτικής ενισχύσεων, καθώς και να επεξεργαστούν τους όρους που 
απαιτεί η ΕΕ για την παροχή ενίσχυσης. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για το νομοθετικό πλαίσιο της 
νέας πολιτικής για τη συνοχή 2014-2020. Η παρούσα έκθεση εκπονείται μέσα σε αυτό το 
εντασιακό πλαίσιο.

Ο πολιτικός κόσμος έχει υπέρμετρες προσδοκίες όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του 
επιστημονικού σκεπτικού, που γεννήθηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια και τώρα 
                                               
1COM(2010) 546, μεταξύ άλλων στη σ. 24.
2Άρθρο 2 (νέο) του κανονισμού-πλαισίου· Παράρτημα V του κανονισμού-πλαισίου, εκ των προτέρων όροι, βλ. 
και έγγραφο αναφοράς αριθ. 10 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εκ των προτέρων όρους· Ο στόχος της 
ενίσχυσης της Ε&Α&Κ περιλαμβάνει εν προκειμένω την ανάπτυξη αριστείας στην έρευνα και την καινοτομία,
περισσότερες επιχειρηματικές επενδύσεις στον εν λόγω τομέα, καθώς και ενίσχυση των «τριγώνων γνώσης».
3Θεματικός στόχος βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του μελλοντικού κανονισμού-πλαισίου 2011/0276(COD), 
εφεξής «κανονισμός-πλαίσιο», και του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠΑ (3.6.2013)
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χρησιμοποιείται με τη μορφή των εκ των προτέρων όρων για τη μελλοντική διαρθρωτική 
ενίσχυση. Επίσης, οι επιστημονικοί κύκλοι περιμένουν με ανυπομονησία αποδείξεις για τη 
δυνατότητα εφαρμογής του. Ήδη σήμερα διαφαίνονται οι προκλήσεις για τους 
εμπλεκομένους φορείς, καθώς και οι πρώτοι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτήν τη νέα, 
απαιτητική διαδικασία.

ΙΙ. Δομή του εγγράφου εργασίας:

Ο εισηγητής θέλει να προσφέρει με αυτό το έγγραφο εργασίας μια βάση για τις περαιτέρω 
διαβουλεύσεις της επιτροπής που αφορούν την έκθεση πρωτοβουλίας. Αρχικά θα 
σκιαγραφήσει εν συντομία το νομικό πλαίσιο και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτό για 
τις περιφέρειες. Στη συνέχεια, ο εισηγητής προτίθεται να διαφωτίσει με τη βοήθεια 
ορισμένων διερευνητικών ερωτημάτων τη στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης και τις 
προκλήσεις και τους κινδύνους που ενέχει για τους εμπλεκομένους φορείς και να 
παρουσιάσει σε αυτό το πλαίσιο ορισμένες «χρηστές πρακτικές».

ΙΙΙ. Η στρατηγική της ευφυούς εξειδίκευσης (S3):

Η στρατηγική είναι περίπλοκη, και εξίσου δύσκολη είναι η απόπειρα ορισμού. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο νομοθέτης συμφώνησαν στο τέλος των διαπραγματεύσεων ως προς τα εξής 
στοιχεία:

1. Ορισμός εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του νομοθέτη1

Η «στρατηγική της ευφυούς εξειδίκευσης» σημαίνει τις εθνικές και περιφερειακές 
στρατηγικές καινοτομίας οι οποίες ορίζουν προτεραιότητες προκειμένου να δημιουργήσουν 
πλεονεκτήματα ως προς τον ανταγωνισμό. Αυτό θα γίνει με την ανάπτυξη ικανοτήτων στην 
έρευνα και την καινοτομία, που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων προκειμένου 
να μπορούν να εκμεταλλεύονται με συνεπή τρόπο τις επιχειρηματικές δυνατότητες και τις 
εξελίξεις της αγοράς που θα προκύπτουν. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς επικάλυψη και 
κατακερματισμό των προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ.» 

2. Οι αναγκαίες ενέργειες για τις περιφέρειες2

Το νομικό πλαίσιο υπαγορεύει στις περιφέρειες τις εξής ενέργειες:
 Αυτοανάλυση (αυτοαξιολόγηση) μέσω ανάλυσης SWOT ή παρόμοιων μεθόδων: Πρέπει 

να εκτιμηθούν εκ των προτέρων τα πλεονεκτήματα, οι ανάγκες και τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. 

 Με τη στρατηγική S3 συγκεντρώνονται στη συνέχεια οι πόροι σε περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

 Περιλαμβάνει μέτρα που παρέχουν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη.

 Περιλαμβάνει ένα σύστημα ελέγχου και επιτήρησης1

                                               
1 Άρθρο 2 της μελλοντικής συμφωνίας πλαισίου, αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου, 17.6.2013, εσωτερική 
μετάφραση από τα αγγλικά, χωρισμός προτάσεων για διευκόλυνση της ανάγνωσης, πρωτότυπο στην αγγλική.
2 βλ. παράρτημα V της πρότασης κανονισμού-πλαισίου και αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου, πρώην 
παράρτημα IV.
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 Επιπλέον, προβλέπεται να θεσπίσουν τα κράτη μέλη ένα πλαίσιο όπου θα επισημαίνονται 
οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί πόροι για την έρευνα και την ανάπτυξη, μαζί με ένα 
πολυετές σχέδιο για τα κοινοτικά έργα προτεραιότητας (ευρωπαϊκό φόρουμ στρατηγικής 
για ερευνητικές υποδομές, ESFRI).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο του περιεχομένου των 
στρατηγικών πέρα από τις παραπάνω ενέργειες.2 Εάν δεν υπάρχει στρατηγική ή εάν δεν 
υπάρχει κατά τον χρόνο έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχέδιο δράσης το 
οποίο θα εξασφαλίζει την εφαρμογή της στρατηγικής μέχρι το 2016, δεν καταβάλλονται οι 
πόροι από το ΕΤΠΑ3 για τον θεματικό στόχο της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.4

IV. Διερευνητικά ερωτήματα

1. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ, αφενός, της υποχρεωτικής επιβολής αυτής της 
στρατηγικής και, αφετέρου, της απαραίτητης ευελιξίας της περιφερειακής προσέγγισης 
(place-based approach); Δεν υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουν οι εκ των προτέρων όροι 
μια απλή τυπική υπόθεση;

Σύμφωνα με τους εκ των προτέρων όρους της στρατηγικής S3, κάθε περιφέρεια 
επεξεργάζεται τη δική της στρατηγική, που είναι προσαρμοσμένη στις δικές της ανάγκες.  
Άλλωστε, μόνο οι περιφέρειες μπορούν να αποφανθούν για το τι ενισχύει το δυναμικό 
καινοτομίας τους. Ταυτόχρονα ωστόσο ο νομοθέτης υπαγορεύει γενικούς κανόνες σχετικά με 
την επικέντρωση των θεμάτων και τη μεθοδολογία για όλες τις περιφέρειες. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα αναστολής των πληρωμών 
προκειμένου να εξασφαλίσει την αποδοτικότητα της ενίσχυσης.
Το ενδεδειγμένο βάθος του ελέγχου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Τελικά η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει μόνο το δικαίωμα να ελέγξει εάν οι περιφέρειες εφάρμοσαν τη μεθοδολογία 
που υπέδειξε και εάν επεξεργάστηκαν κάποια στρατηγική, όχι όμως και τα περιεχόμενα της 
στρατηγικής αυτής5. Η διάσταση αυτή ενέχει έναν κάποιο (εγγενή συστημικό) κίνδυνο να 
υποβαθμιστεί η επιβολή εκ των προτέρων όρων σε τυπική διαδικασία. 

 Συνεπώς, η στρατηγική S3 δεν είναι από μόνη της μια συνταγή επιτυχίας, παρά μόνο ένα 
βοήθημα. Σε τελευταία ανάλυση, καθοριστική για το μέλλον των πολιτών δεν πρέπει να 
είναι η επιβολή εκ των προτέρων όρων, αλλά το πρωταρχικό ενδιαφέρον των περιφερειών 
για ένα καλό, ευρύ σκεπτικό όσον αφορά την καινοτομία. Εάν οι περιφέρειες δεν 
θεωρήσουν τη στρατηγική ως ευκαιρία, δεν θα υπάρξουν επιτυχημένα αποτελέσματα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή του νομοθετικού πλαισίου. 

Η ανάπτυξη της στρατηγικής, εφόσον γίνει με τον σωστό τρόπο, θα αποτελέσει ένα 
                                                                                                                                                  
1 Η πρόταση για σύστημα αναθεώρησης δεν έτυχε πλειοψηφίας.
2 Άρθρο 17 παράγραφος 4α (νέα) του κανονισμού-πλαισίου, που βρίσκεται ακόμα υπό διαπραγμάτευση:
«consistency check»· Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, μέρος Ι, Μάρτιος 2013, σ. 16.
3 Εδώ ως πληρωμές εννοούνται οι ενδιάμεσες («interim payments»), άρθρο 17 παράγραφος 5 (νέα) του 
κανονισμού-πλαισίου, σύμφωνα με τον τριμερή διάλογο, εκδοχή της 10.6.2013.
4 Βλ. άρθρο 17 παράγραφος 1κ.ε., δεν έχει επιτευχθεί ακόμα τελική συμφωνία, κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής του Μαρτίου 2013, σ. 18·
Εν προκειμένω, το ποσόν πρέπει να είναι ανάλογο με την πρόοδο και με το είδος του ταμείου.
5 Βλ. μέρος ΙΙΙ, σημείο 2, καθώς και την υποσημείωση 6.
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απαιτητικό και δαπανηρό καθήκον για τις περιφέρειες. Για τον λόγο αυτόν, οι τελευταίες 
πρέπει να εκπονήσουν μακροπρόθεσμες και πολύ ευρείες στρατηγικές καινοτομίας, που θα 
υπερβαίνουν τις νομικές διατάξεις και την επόμενη περίοδο ενίσχυσης.1

2. Μπορεί η στρατηγική να αποτελέσει επιτυχημένο σκεπτικό για την πολιτική συνοχής 
για όλες τις περιφέρειες, ανεξάρτητα από το πόσο καινοτόμες και ανεπτυγμένες είναι;

Οι προϋποθέσεις όσον αφορά την υποδομή ή το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι οι ίδιες σε 
κάθε περιφέρεια, καθεμιά έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Οπότε πρέπει να 
υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων καινοτομίας των περιφερειών. Εκ 
των πραγμάτων, μόνο λίγες περιφέρειες θα μπορέσουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να 
επινοήσουν επαναστατικές τεχνολογίες και καινοτομίες. Το μεγαλύτερο μερίδιο θα ανήκει 
στους επονομαζόμενους «οπαδούς (follower)», οι οποίοι θα εφαρμόσουν τις καινοτομίες με 
νέους τρόπους. Για παράδειγμα, έτσι προέβη η Φινλανδία σε εκσυγχρονισμό του θεμελίου 
της οικονομίας της, της βιομηχανίας ξύλου και χάρτου, με τη βοήθεια νανοτεχνολογιών που 
αναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες. Μόνο μια τόσο ευρεία στρατηγική προσέγγιση μπορεί να 
μεταβάλει την οικονομία σε όλες τις περιφέρειες και δικαιολογεί ως εκ τούτου τη 
χρησιμοποίηση πόρων από την πολιτική συνοχής για την έρευνα και την καινοτομία. Σε 
διαφορετική περίπτωση, μέρος των ενισχύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία θα αποτελούσε 
απλά ένα δεύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της έρευνας.

 Οι όροι-πλαίσιο πρέπει επομένως να σχεδιαστούν έτσι, ώστε κάθε περιφέρεια να μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική για να σημειώσει πρόοδο, ανεξάρτητα από τη μέχρι 
τώρα δομή της. Ο θεματικός στόχος 1 του κανονισμού ΕΤΠΑ πρέπει να διατυπωθεί με 
τον ευρύτερο δυνατό τρόπο. Η εστίαση πρέπει να μετατοπιστεί από την έρευνα στην 
καινοτομία. Εάν η έννοια της καινοτομίας λάβει την ευρύτερη δυνατή σημασία και είναι 
ανοιχτή στην τεχνολογία, κάθε περιφέρεια θα μπορεί να βρει στοιχεία αντιστοίχισης.

 Ο εισηγητής διαβλέπει τον κίνδυνο να εστιαστούν οι περιφέρειες κυρίως στο ζήτημα της 
έρευνας και της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό είναι ασφαλώς καθοριστική η αντίληψη της 
καινοτομίας που εστιάζει στον χρήστη, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε περιφέρειας, αντί 
για την προσκόλληση στην ιδέα της καινοτομίας που εστιάζει στην τεχνολογία. Βάση της 
στρατηγικής πρέπει να είναι μια ευρεία αντίληψη της καινοτομίας που δεν θα 
περιορίζεται στην τεχνολογική πτυχή, δηλαδή μόνο στην έννοια της υψηλής τεχνολογίας, 
αλλά θα περιλαμβάνει και την ελάχιστα τεχνολογική ή και τη μη τεχνολογική πτυχή, την 
τεχνολογία πρακτικής εφαρμογής (για παράδειγμα, και καινοτομίες στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών, τη βελτίωση διαδικασιών, την αλλαγή των οργανωτικών δομών, ή στον τομέα 
των επιχειρηματικών μοντέλων, του μάρκετινγκ, της επωνυμίας και του σχεδιασμού, της 
οικολογικής ή κοινωνικής καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί για παράδειγμα η 
πρόκληση της ενεργού γήρανσης ή της δημογραφικής αλλαγής).

 Εν προκειμένω είναι επίσης σημαντικό το ερώτημα πόσα χρήματα θα διαθέσουν οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και ποια περιθώρια θα παραχωρηθούν στις περιφέρειες 
ως προς την κατανομή. Η ενίσχυση πρέπει να ελκύει και πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
εφόσον διαφορετικά οι περιφέρειες ίσως να μην ασχοληθούν καθόλου με τη στρατηγική, 
πράγμα αντίθετο με το επιδιωκόμενο, το οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί.

                                               
1 Για παράδειγμα, να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη της στρατηγικής και άλλα ταμεία όπως το ΕΚΤ, καθώς και 
άλλοι θεματικοί στόχοι.
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3. Γιατί έχει τόση σημασία η διαδικασία «επιχειρηματικής» ανακάλυψης; Είναι 
ρεαλιστική μια προσέγγιση «από κάτω προς τα επάνω»; Υπάρχει επαρκής συμμετοχή 
των εμπλεκομένων φορέων;

Η επιστημονική κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκθειάζουν τη νέα προσέγγιση της 
στρατηγικής «από κάτω προς τα επάνω». Σε αντίθεση με παλαιότερες στρατηγικές 
καινοτομίας, εδώ τα τεκταινόμενα δεν θα καθορίζονται εκ των άνω. Αντί γι’ αυτό, η 
περιφέρεια θα επεξεργάζεται το «όραμά της για το μέλλον» στο πλαίσιο μιας «διαδικασίας 
επιχειρηματικής ανακάλυψης» («entrepreneurial discovery process») μαζί με τις σχετικές 
επιχειρήσεις, είτε είναι ΜΜΕ είτε μεγάλες επιχειρήσεις, με ερευνητικά ιδρύματα ή με άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς.1

 Κατά την άποψη του εισηγητή, αυτό είναι το νευραλγικό σημείο της στρατηγικής. Ναι 
μεν τελικά η οριστική απόφαση λαμβάνεται ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της πολιτικής, 
όμως χωρίς επαρκή συμμετοχή των φορέων δεν είναι δυνατή η ικανοποιητική αξιολόγηση 
των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της περιφέρειας. Στη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερη 
βαρύτητα έχουν οι «επιχειρήσεις», οι οποίες είναι φυσικό να γνωρίζουν καλύτερα τι 
αντιστοιχεί στις ανάγκες και το δυναμικό τους. Τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια 
και οργανισμοί όπως για παράδειγμα τα «εκκολαπτήρια καινοτομίας» πρέπει να 
προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ικανότητα για καινοτομία, αφενός με τα ερευνητικά 
τους πορίσματα που θα είναι προσανατολισμένα στους χρήστες και αφετέρου μέσω του 
προσωπικού τους (διάδοση γνώσεων). Στη συνέχεια, οι νέες (π.χ. Spin-offs ή «εταιρείες-
τεχνοβλαστοί») ή ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δημιουργούν καινοτόμα 
προϊόντα ή υπηρεσίες. Αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την οικονομική αλλαγή της 
περιφέρειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η στρατηγική για την καινοτομία 
μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσω μιας εξαίρετης συνεργασίας μεταξύ αυτών των 
φορέων («τρίγωνο γνώσης»), καθώς και μέσω συνεργασίας των εν λόγω φορέων με τους 
διαμορφωτές πολιτικής (δημόσια διοίκηση).

 Εδώ τίθεται το ερώτημα αν οι περιφέρειες επιδιώκουν την επαρκή συμμετοχή των 
σχετικών φορέων ή εάν συνεχίζουν να λειτουργούν όπως μέχρι σήμερα και 
διαβουλεύονται «όπως συνήθως» μόνο με τους «συνήθεις» φορείς. Όμως όραμα δεν 
πρόκειται να προκύψει εάν εμπλέκονται μόνο οι καθιερωμένοι φορείς. Θα έπρεπε να 
συμμετέχουν π.χ. οι αυριανοί επιχειρηματίες. Επίσης, η επιχειρηματική διαδικασία 
ανακάλυψης πρέπει να φθάνει (να «ανακαλύπτει») σε πολύ μεγαλύτερο βάθος από όσο 
στις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις.

 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις κατάλληλες διοικητικές ικανότητες. Οι αρμόδιες 
διοικητικές αρχές πρέπει να αποκτήσουν ευέλικτη, σύγχρονη νοοτροπία τόσο κατά την 
επιλογή όσο και κατά τον συντονισμό της διαδικασίας με τους ενδιαφερομένους φορείς.

4. Είναι ρεαλιστικός ο χρονικός ορίζοντας κατάρτισης της στρατηγικής;

                                               
1 Σύμφωνα με το παράρτημα Ι, σημείο 4.3.2 του κανονισμού-πλαισίου, «[…] μέσω της συμμετοχής εθνικών ή 
περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων, όπως είναι τα πανεπιστήμια και άλλα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κλάδος και οι κοινωνικοί εταίροι, σε μια επιχειρηματική διαδικασία 
ανακάλυψης..»
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή εκ των προτέρων όρων μόλις το φθινόπωρο 
του 2011.  Όμως τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να εγκριθούν ήδη τις επόμενες εβδομάδες 
και μήνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περιφέρειες που άρχισαν μόλις τότε την 
επεξεργασία των στρατηγικών τους θα είναι προφανώς σχεδόν αδύνατο να προλάβουν να 
παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατά την κατάθεση των επιχειρηματικών 
σχεδίων. Εδώ υπάρχει κίνδυνος να μην υλοποιηθεί επαρκώς η απαιτούμενη εντατική 
συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και ιδίως των επιχειρήσεων, η 
επονομαζόμενη «διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης».1 Συνεπώς είναι σημαντικό να 
προβλέπει το νομικό πλαίσιο εναλλακτικά, αντί για την υποβολή της ολοκληρωμένης 
στρατηγικής, την κατάθεση ενός σχεδίου δράσης. Σε αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να 
αναφέρεται ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εκπόνηση της στρατηγικής και πότε να 
αναμένεται η εφαρμογή, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στα τέλη του 2016. 
Αν ρίξει κανείς μια ματιά στις περιφέρειες που χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση ως 
πρότυπα, διαπιστώνει ότι συχνά επεξεργάζονται τις περιφερειακές τους στρατηγικές για την 
καινοτομία εδώ και πολλά χρόνια ή δεκαετίες. Αυτό δείχνει ότι η στρατηγική είναι μια 
διαδικασία μάθησης της πολιτικής (policy learning process) για όλους τους συμμετέχοντες, η 
οποία ασφαλώς και υπερβαίνει σημαντικά τη διάρκεια μίας περιόδου σχεδιασμού 
προγράμματος. Πρέπει όμως να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ανακυκλωθούν οι «παλιές» 
στρατηγικές για την καινοτομία, επαναλαμβάνοντας έτσι τα σφάλματα του παρελθόντος, 
όπως για παράδειγμα την ανεπαρκή συμμετοχή των περιφερειακών επιχειρήσεων.

5. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι ως προς τον ορισμό προτεραιοτήτων; Πώς ορίζονται αυτές 
«σωστά»;

Ευφυής εξειδίκευση σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος ή μία περιφέρεια θέτει προτεραιότητες 
στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά σημεία και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματά του/της και ενισχύει τους τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό για 
ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Οι προτεραιότητες ορίζονται βάσει της στρατηγικής γνώσης για τα 
περιουσιακά στοιχεία2, τις προκλήσεις3, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και το δυναμικό 
αριστείας μιας περιφέρειας. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται μια ειλικρινής αυτοανάλυση 
(αξιολόγηση) βάσει καταλλήλων δεικτών.

 Το ερώτημα ποιες ακριβώς προτεραιότητες πρέπει να επιλεγούν αποτελεί πρόβλημα για 
όλες σχεδόν τις περιφέρειες, ακόμα και για τις «πιο ανεπτυγμένες»: Οι περιφέρειες 
ανησυχούν μήπως «ποντάρουν στο λάθος άλογο» εάν οι αγορές δεν σημειώσουν την 
αναμενόμενη εξέλιξη. Υπάρχει φόβος να γίνουν πιο ευάλωτες σε «εξωτερικούς 
κλυδωνισμούς». Επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν αντιστοιχίες με τις προτεραιότητες, 
ενδέχεται να μεταναστεύσουν. Ειδικά σε περιόδους κρίσεων φαίνεται εύλογο στις 
περιφέρειες να είναι μάλλον ευρεία η οικονομική προσέγγιση. Συχνά οι περιφέρειες 
παρουσιάζουν την εξής αντανακλαστική αντίδραση: συνεχίζουν απλά την ενίσχυση των 
«παλιών» τους ομίλων ή αντιγράφουν γνωστές συνταγές επιτυχίας. Αλλά και οι 

                                               
1 Βλ. διερευνητικό ερώτημα 3.
2Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται για παράδειγμα οι δομές των κλάδων, οι όμιλοι, τα πανεπιστήμια, τα 
ερευνητικά ιδρύματα, η επιστήμη, η τεχνολογία, οι ειδικές γνώσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον, η 
πρόσβαση στην αγορά, τα συστήματα ελέγχου, καθώς και οι διασυνδέσεις και οι σχέσεις με άλλες περιφέρειες.
3Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται για παράδειγμα η γήρανση του πληθυσμού, η δημογραφική αλλαγή, οι 
ανισότητες στην αγορά εργασίας, οι απομακρυσμένοι τόποι εγκατάστασης και άλλοι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες.
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ενδιαφερόμενοι φορείς θέλουν να δουν να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τομείς 
δραστηριοτήτων τους. Ειδικά οι μεσαίες επιχειρήσεις ανησυχούν μήπως σημειωθεί ύφεση 
στο μεγαλύτερο μέρος της περιφερειακής οικονομίας. Αν ωστόσο οι προτεραιότητες είναι 
υπερβολικά ευρείες, τότε επαναλαμβάνουμε το παλιό λάθος, δίνουμε πάλι ενίσχυση «με 
τη σέσουλα» και οι επενδύσεις έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα.

 Είναι αποφασιστικής σημασίας να βρεθεί ο σωστός συνδυασμός εξειδίκευσης και 
ανοιχτού χαρακτήρα ή πολυμορφίας και ιδίως να μην δημιουργηθεί εξάρτηση από μία 
τεχνολογία (ανοιχτή στάση απέναντι στην τεχνολογία!) ή από έναν κλάδο. Αυτό γίνεται 
με την υιοθέτηση τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών συγγενών με τις ήδη 
υφιστάμενες στις περιφέρειες τεχνολογίες και τομείς αρμοδιοτήτων, αφού τότε έχει τη 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η διάδοση της γνώσης («related diversity»).

 Συνεπώς, το ιδανικό είναι να επικεντρώνονται οι προσπάθειες σε διακλαδικές 
δραστηριότητες που αφορούν ευρύ φάσμα τεχνολογιών, οι οποίες αναπτύσσουν εγκάρσια 
επίδραση σε ολόκληρη την οικονομία (των περιφερειών).

 Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η προσοχή που δόθηκε στη 
διαβούλευση με τους εκπροσώπους συμφερόντων, στην επεξεργασία των υφιστάμενων 
δεδομένων για αυτοανάλυση και στο σύστημα ελέγχου, τόσο μικρότερη είναι η 
πιθανότητα ανεπιθύμητων εξελίξεων.

 Εάν παρ’ όλα αυτά σημειωθούν ανεπιθύμητες εξελίξεις, τότε οι περιφέρειες πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των διαδικασιών (ακόμη και εντός μιας περιόδου 
ενίσχυσης). Ένα ισχυρό και καλά σχεδιασμένο σύστημα ελέγχου είναι μια σχετική βασική 
προϋπόθεση, την οποία οι περιφέρειες συχνά υποτιμούν. Επιπροσθέτως, απαιτείται να 
έχουν οι φορείς λήψης αποφάσεων το θάρρος να υλοποιήσουν πραγματικά τις εν λόγω 
αναπροσαρμογές. 

6. Δίνονται στις περιφέρειες επαρκείς συμβουλές και υποστήριξη;

Η συνεργασία με τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής είναι φυσικά αρκετά στενή λόγω των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα. Τελικά, αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να διαπιστώσουν οι περιφέρειες αν 
μπορούν να εκπληρώσουν τους εκ των προτέρων όρους.
 Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει διάφορα εγχειρίδια για την αυτοανάλυση και 
την καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής. Ειδικά για την υποστήριξη των περιφερειών κατά 
τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας συστάθηκε η επονομαζόμενη πλατφόρμα S31. Η 
πλατφόρμα έχει κυρίως τη μορφή αξιολόγησης από ομοτίμους. Οι περιφέρειες που έχουν ήδη 
προοδεύσει πολύ στη διαδικασία ή την έχουν ολοκληρώσει συμβουλεύουν εκείνες που δεν 
έχουν φτάσει ακόμα τόσο μακριά. Ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 
130 μόνο περιφέρειες.2 Η δήλωση συμμετοχής είναι βέβαια προαιρετική, όμως αυτήν την 
ευκαιρία θα έπρεπε να την εκμεταλλευτούν όλες οι περιφέρειες και όλα τα κράτη μέλη. Είναι 
σίγουρο ότι κάθε περιφέρεια μπορεί εν προκειμένω να μάθει ή να συνεισφέρει σε κάτι. 

7. Πώς θα μπορούσε να είναι η «εξωτερική διάσταση»; Είναι ρεαλιστική; Επαρκούν οι 
όροι-πλαίσιο; Πώς συντίθεται το «παζλ περιφερειακών στρατηγικών» για την ΕΕ 
συνολικά; 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, συστήθηκε το 2011 στη Σεβίλλη.
2Στοιχεία Μαΐου 2013.
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Η «εξωτερική διάσταση» είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο «black box» της στρατηγικής. 
Δεν πρέπει μόνο να βελτιωθεί η συνεργασία των φορέων στην περιφέρεια, αλλά, σύμφωνα με 
τη στρατηγική, οι περιφέρειες πρέπει επίσης να στραφούν «προς τα έξω» προκειμένου να 
βρουν τη θέση τους στις ευρωπαϊκές αλυσίδες προστιθέμενης αξίας. Κατά την κατάρτιση των 
στρατηγικών τους, οι περιφέρειες οφείλουν να αναρωτηθούν ποιες εύλογες συνεργασίες 
μπορούν να έχουν με άλλες περιφέρειες: για παράδειγμα, στενή συνεργασία μεταξύ 
καινοτόμων ομίλων προσανατολισμένων στην έρευνα, καθώς και ανταλλαγή μεταξύ 
ερευνητικών ιδρυμάτων διαφόρων περιφερειών.1

Υπάρχουν βέβαια περιφέρειες που ανταποκρίνονται σε αυτήν την ιδανική εικόνα και των 
οποίων οι όμιλοι συνεργάζονται ήδη στενά. Προφανώς αυτό συμβαίνει είτε επειδή είναι 
έντονα προσανατολισμένες προς την έρευνα και έχουν ήδη επωφεληθεί από το πρόγραμμα 
«Regions for Knowledge» του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα είτε επειδή 
φιλοξενούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, στων οποίων το 
επιχειρηματικό πρότυπο συγκαταλέγεται ούτως ή άλλως μια τέτοια δικτύωση.

Η πλειονότητα των περιφερειών όμως έχει σχετικά κακή δικτύωση. Εδώ τίθεται το ερώτημα 
πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. 

Η ήδη καθιερωμένη Silicon Europe συνιστά ασφαλώς εν προκειμένω μια 
υποδειγματική διεθνική συνεργασία: τη σύμπραξη ομίλων υψηλής τεχνολογίας, 
δηλαδή επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε περιφέρειες της Γερμανίας 
(Δρέσδη), των Κάτω Χωρών (Eindhoven), του Βελγίου (Leuven) και της Γαλλίας 
(Grenoble), καθώς και της Αυστρίας (Villach), στον τομέα των μικροτεχνολογιών 
και των νανοτεχνολογιών. Κάθε περιφέρεια αντλεί στη συγκεκριμένη περίπτωση 
μεγάλα οικονομικά πλεονεκτήματα από την εξειδίκευση, ενώ από κοινού προάγουν 
την ΕΕ στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων 
της ΕΕ για το 2020.

Ιδίως η εδαφική συνεργασία θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της 
έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας: 
o Η διασυνοριακή συνεργασία θα βελτιώσει ιδίως το χαμηλό επίπεδο έρευνας και 

καινοτομίας σε γειτονικές περιφέρειες. 
o Η εδαφική συνεργασία θα αξιοποιηθεί και στον τομέα της διαπεριφερειακής συνεργασίας 

για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ ομίλων που εστιάζονται στην έρευνα και της 
ανταλλαγής μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων.2

 Ωστόσο ο εισηγητής θεωρεί προβληματική τη χαμηλή χρηματοδότηση αυτού του στόχου, 
όπως σχεδιάζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Για να υλοποιηθεί ο 
προβλεπόμενος σχεδιασμός χρειάζεται –όπως ζητεί το Κοινοβούλιο– πολύ καλύτερη 
χρηματοδότηση.

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μέσα από τη συνεργασία 
δύο γειτονικών περιφερειών, αποτελεί η κοινή στρατηγική για την καινοτομία των 
γερμανικών ομόσπονδων κρατών του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου. Οι εν λόγω 
                                               
1Παράρτημα Ι σημείο 7.2.1 του κανονισμού-πλαισίου.
2 Μελλοντικός κανονισμός ΕΕΣ, στις 3.6.2013, αιτιολογικές σκέψεις 5 κ.ε.
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περιφέρειες συνεργάζονται ήδη από τη δεκαετία του 1990 σε διάφορα έργα. Μεταξύ 2007 και 
2010 εκπονήθηκε η κοινή στρατηγική για την καινοτομία InnoBB.1

 Οι εμπειρίες αυτές δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία εναρμόνισης είναι πολύ μακροχρόνια 
και απαιτεί από όλους τους φορείς σημαντική πρόσθετη προσπάθεια ως προς την 
εναρμόνιση των νομικών πλαισίων, των στρατηγικών και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

 Τεράστια ευελιξία απαιτείται στο πεδίο της πολιτικής και της διαχείρισης όσον αφορά την 
εφαρμογή. Εδώ ασφαλώς απαιτείται μια μακρά διαδικασία μάθησης στα υπουργεία. 
Γενικά αναμένεται εν προκειμένω πολύ μεγάλος χρόνος προετοιμασίας.

 Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιφερειών διαφορετικών 
κρατών μελών. Η απαραίτητη χρονική και ουσιαστική εναρμόνιση των στρατηγικών, 
καθώς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί πολλές φορές 
υπερβολικά απαιτητική. 

 Παράλληλα με τις απαραίτητες σύγχρονες διοικητικές ικανότητες πρέπει μελλοντικά να 
είναι αρκετά ευέλικτο και το νομικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα 
σχεδίων για χρηματοδότηση.2 Οι εμπειρίες της επόμενης περιόδου χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης θα δείξουν εάν οι μέχρι τώρα προσπάθειες του νομοθέτη επαρκούν. 

Ενόψει της απαίτησης της στρατηγικής να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και ο 
κατακερματισμός, οι περιφέρειες θέτουν συχνά το ερώτημα εάν και κατά πόσον μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει και να καθοδηγήσει κατά την επιλογή των 
προτεραιοτήτων. Αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται από το νομικό πλαίσιο. Ενδέχεται όμως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να δώσει ιδέες στις περιφέρειες για το πώς θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν τη «διεθνή» τους διάσταση. Ασφαλώς, και η πλατφόρμα S3 μπορεί να προσφέρει 
τα απαραίτητα δεδομένα για πιθανούς εταίρους συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών.

8. Ποια μορφή μπορεί να λάβει η υλοποίηση των συνεργειών που επιδιώκονται μεταξύ 
των διαφόρων κοινοτικών ενισχύσεων όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τα 
διαρθρωτικά ταμεία; Είναι εν προκειμένω επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο; Ποια η 
μορφή των απαραίτητων συντονιστικών μηχανισμών; 

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο προβλέπει την ενθάρρυνση των κρατών μελών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής να συνδυάσουν όλους τους πιθανούς πόρους για τον τομέα της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. 
Αυτό φυσικά δεν αναφέρεται μόνο στις εθνικές και περιφερειακές ενισχύσεις και στο 
ιδιωτικό κεφάλαιο αλλά και στα διαρθρωτικά ταμεία, και κυρίως στο «Ορίζοντας 2020».

Συγκεκριμένα, οι συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του «Ορίζοντας 2020» 
μπορούν να επιτευχθούν ως εξής: Αφενός θα προετοιμαστούν οι περιφερειακοί φορείς 
έρευνας και καινοτομίας, ιδίως με τη δημιουργία ερευνητικών ικανοτήτων, ώστε να μπορούν 
μελλοντικά να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο «Ορίζοντας 2020» («δρόμος προς την 
αριστεία», «ευρύτερη συμμετοχή»).3 Σχετικά παραδείγματα είναι η σύνδεση κέντρων 

                                               
1 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
2 Το άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαισίου προσφέρει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εκτός 
προγράμματος έως και του 15% της στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας.
3 Παράρτημα Ι σημείο 4.2α του κανονισμού-πλαισίου.
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αριστείας ή καινοτόμων ομίλων, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες 
με χαμηλή απόδοση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία με κορυφαία κέντρα 
αριστείας και ομίλους στην Ευρώπη, η επονομαζόμενη «αδελφοποίηση»/ «συνεργασία»1, η 
αναβάθμιση μικρών περιφερειακών ερευνητικών ιδρυμάτων σε κέντρα αριστείας με πόρους 
των διαρθρωτικών ταμείων, η επέκταση των «εδρών ΕΧΕ» ή ο εκσυγχρονισμός 
πανεπιστημίων ή η μετεκπαίδευση ερευνητών, ή και η επέκταση συμβουλευτικών κέντρων 
για τη συμμετοχή στο «Ορίζοντας 2020».2

Από την άλλη θα υπάρξουν μέτρα για την οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών πορισμάτων, 
για παράδειγμα του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα ή αργότερα του Ορίζοντας 
2020, και για τη δημιουργία ενός φιλικού στην καινοτομία περιβάλλοντος για τις 
επιχειρήσεις, για παράδειγμα: Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο για εταιρείες-
τεχνοβλαστούς, «ζωντανά εργαστήρια» κ.λπ.

Οι προκλήσεις για όλους τους φορείς είναι ποικίλες. Η πίεση της προσδοκίας είναι μεγάλη 
διότι οι επιχειρήσεις περιμένουν μάταια εδώ και χρόνια καλύτερους όρους-πλαίσιο. Η αρχή 
γίνεται με την συντονισμένη κατάρτιση των νομικών πλαισίων: Για την ενίσχυση των 
αποτελεσμάτων συνέργειας των διαφόρων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων (ESIF) δημιουργήθηκε ένα κοινό νομικό πλαίσιο, για παράδειγμα μέσω της 
χρησιμοποίησης των επονομαζομένων πολυταμειακών προγραμμάτων.3

Ιδιαίτερα σημαντικός για τη στρατηγική είναι ο συντονισμός των ESIF και του 
«Ορίζοντα 2020», ιδίως σε ζητήματα επιλεξιμότητας για ενίσχυση, τρόπων εκκαθάρισης ή 
κανόνων συμμετοχής. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση λόγω των 
διαφορετικών προσεγγίσεων των προγραμμάτων όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Η 
προϋπόθεση για έναν επιτυχημένο συντονισμό των προγραμμάτων είναι η στενή συνεργασία 
των σχετικών Γενικών Διευθύνσεων πριν από την επεξεργασία των προτάσεων, στη διάρκεια 
της νομοθετικής διαδικασίας, καθώς και κατά την παροχή συμβουλών στις περιφέρειες. Αυτή 
η μακροχρόνια διαδικασία ξεκίνησε αργά. Έτσι, το εγχειρίδιο για τον συγκεκριμένο τρόπο με 
τον οποίο μπορούν οι περιφέρειες να επιτύχουν αυτά τα αποτελέσματα συνέργειας θα εκδοθεί 
μόλις το φθινόπωρο του 2013. Ο στενός συντονισμός των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων, 
που ζητούσε εδώ και τόσον καιρό το Κοινοβούλιο, άρχισε πολύ αργά. Άλλο ένα σημείο όπου 
πρέπει να προσαρμοστεί η εργασιακή νοοτροπία των αρχών στις νέες προκλήσεις.

Το κόστος του συντονισμού δεν αυξάνεται μόνο εντός της Επιτροπής, αλλά και μεταξύ της 
Επιτροπής και των αρχών που διαχειρίζονται τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, των εθνικών σημείων επαφής για το «Ορίζοντας 2020», καθώς και των 
επιχειρήσεων ως πιθανών αιτούντων και των συμβουλευτικών κέντρων όπως το European 
Enterprise Network (EEN) αναφορικά με τον σχεδιασμό και την υποβολή αιτήσεων. Ιδίως σε 
ομοσπονδιακές δομές, αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Και εδώ απαιτείται στενή 
παρακολούθηση και παροχή συμβουλών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

V. Προοπτικές
                                               
1 Παράδειγμα: Η συνεργασία του Ιδρύματος Max Planck με κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης.
2 Παράρτημα Ι σημείο 4.3.4 του κανονισμού-πλαισίου και το έγγραφο αναφοράς του ΠΔΠ της Επιτροπής 
σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF) και του 
«Ορίζοντα 2020».
3 Παράρτημα Ι σημείο 3.2 στοιχείο α) του κανονισμού-πλαισίου 2011/0276 (COD).
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Ο εισηγητής προσδοκά μια ζωηρή συζήτηση με τους συναδέλφους στην επιτροπή και μια 
πρώτη αξιολόγηση, από τους εκπροσώπους της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, της προόδου 
των περιφερειών στην υλοποίηση των εκ των προτέρων όρων. Επιπλέον, ο εισηγητής τείνει 
ευήκοον ους σε παρατηρήσεις ενδιαφερομένων φορέων και περιφερειών.


