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ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την υποβολή προτάςεων για την 

επιλογή των “Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας” (European Digital Innovation 

Hubs – EDIHs)». 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, βάςει του κεςμικοφ τθσ 

ρόλου, επικυμεί μζςω του μθχανιςμοφ One Stop Liaison Office τθ δθμιουργία ενόσ 

Ευρωπαϊκοφ Κόμβου Ψθφιακισ Καινοτομίασ ςτθν ΠΚΜ,  ο οποίοσ κα αποτελζςει ςθμείο 

αναφοράσ τόςο ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ όςο και ςε γενικότερο ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Με τθν εν λόγω πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων επιχειρείται, μζςα από 

ανταγωνιςτικι διαδικαςία, θ κατάρτιςθ τθσ λίςτασ των Ευρωπαϊκϊν Κόμβων Ψθφιακισ 

Καινοτομίασ (ΕΚΨΚ) τθσ Ελλάδασ (min 4 και maximum 13), οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια κα 

ςυμμετάςχουν ςτθν κλειςτι διαδικαςία υποβολισ προτάςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

ςτο πλαίςιο του νζου Προγράμματοσ Ψθφιακι Ευρϊπθ (Digital Europe Prοgram). 

Στο πλαίςιο αυτό και για τον καλφτερο ςυντονιςμό των προτάςεων που κα υποβλθκοφν 

από το Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ, ςασ παρακαλϊ όπωσ αποςτείλετε τισ προτάςεισ 

ςασ το αργότερο μζχρι και 31/8/2020, προσ τθ Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ (email: 

rc@ihu.edu.gr). Σθμειϊνεται ότι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ ςχετικισ 

πρόταςθσ ςε εκνικό επίπεδο λιγει ςτισ 29/9/2020, ενϊ οι προτάςεισ ςτθν Περιφζρεια κα 

πρζπει να υποβλθκοφν μζχρι τισ 04/09/2020. Οι προτάςεισ κα αναλφονται ςε ζκταςθ 1-2 

ςελίδων, για τα παρακάτω κζματα: 

 Τον τομζα/εισ όπου κα πρζπει να εξειδικευκεί ΕΚΨΚ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ, ςε επίπεδο αγοράσ και ςυνεπϊσ ποιοι πιςτεφετε ότι κα είναι θ ομάδα 

ςτόχοσ (ωφελοφμενοι του κόμβου) τθσ περιφζρειασ μασ. Εδϊ κα μποροφςε να 

διερευνθκεί και θ πικανι γεωγραφικι διεφρυνςθ των target groups. Η κεματικι 

ςτόχευςθ αγοράσ κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν ςτρατθγικι RIS3 (RIS3 2014-2020) 

τθσ ΠΚΜ που ςιμερα βρίςκεται ςε ςτάδιο επικαιροποίθςθσ για τθν περίοδο 2021-

2027. (Ζντυπο Υποβολισ πρόταςθσ Β1) 

 Τθν τεχνολογικι εξειδίκευςθ όπωσ προτείνεται και από τθν πρόςκλθςθ αλλά και 

όπωσ ςυςχετίηεται με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ ςτόχου αλλά και από το πρόγραμμα 

Digital Europe. (Ζντυπο Υποβολισ πρόταςθσ Β.2.2, και Β.3) 
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 Τισ υπθρεςίεσ ψθφιακισ οικονομίασ που κα μποροφςε να προςφζρει ο φορζασ ςασ 

ςτο πλαίςιο του ΕΚΨΚ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ((Ζντυπο Υποβολισ 

πρόταςθσ C.1.A ) και 

 Με ποιεσ υποδομζσ μποροφν να προςφερκοφν οι πιο πάνω υπθρεςίεσ; (Ζντυπο 

Υποβολισ πρόταςθσ C.1.B). 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι είναι αναγκαία θ ςυνάφεια εξειδίκευςθσ των ΕΚΨΚ με τισ 

ανάγκεσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, με τθν Εκνικι Ψθφιακι Στρατθγικι αλλά και με τθ 

Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020. Επιπλζον ενκαρρφνεται θ ςυνεργαςία 

μεταξφ του δθμόςιου τομζα, των δθμόςιων ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν τομζων και των 

επιχειριςεων για τθ δθμιουργία ΕΚΨΚ με τθ ευρφτερθ δυνατι περιφερειακι κάλυψθ. 

Σασ προωκϊ τθν πρόςκλθςθ τθσ Περιφζρειασ κακϊσ και τθν παρουςίαςθ τθσ Δράςθσ, όπωσ 

παρουςιάςτθκε από τθν Περιφζρεια Κ.Μ. ςτισ 6/8/2020.  
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