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Πρόγραμμα «ECO-INNOVATION»
Τιμητική διάκριση στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του
οποίου είναι το Επιμελητήριο Καβάλας, αποτελεί ο ορισμός του δικτύου ως
«Εθνικό Σημείο Επαφής» για τη δράση «Eco-Innovation» του Προγράμματος
πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) 2007-2013.
Παραθέτουμε αυτούσια την από 14/3/2011 Επιστολή (2691/178) του Γενικού
Γραμματέα Βιομηχανίας, Αλέξανδρου Φούρλα.
Η ενθάρρυνση της οικολογικής καινοτομίας είναι ένας από τους κεντρικούς
στόχους του Προγράμματος-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) 2007-2013. Καινοτομικά προϊόντα,
διεργασίες και υπηρεσίες που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της ρύπανσης και την επίτευξη
μιας πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων προωθούνται
μέσω μιας σειράς εργαλείων, όπως:
 Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, μέσω
εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων
 Η ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης εμπορικής αξιοποίησης
 Η προώθηση δικτύων οικολογικής καινοτομίας με τη συμμετοχή εθνικών
και περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Ειδικά σε ό,τι αφορά στα πιλοτικά σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης,
διοχετεύονται για την περίοδο 2008-2013 περισσότερα από 200 εκ. € για την
ενίσχυση της πρώτης εφαρμογής και την είσοδο στην αγορά βιώσιμων λύσεων
(προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών) σε τομείς δραστηριοτήτων όπως η
ανακύκλωση υλικών, τα κτίρια και οι κατασκευές, η βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών και η περιβαλλοντική διαχείριση. Η δράση υλοποιείται μέσω ετήσιων
προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων οι επιλέξιμες δαπάνες των οποίων
λαμβάνουν επιδότηση έως 50%. Οι προκηρύξεις, οι οποίες κατά κανόνα
δημοσιεύονται γύρω στον Απρίλιο, είναι ανοιχτές σε όλα τα νομικά πρόσωπα
με προτεραιότητα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Λεπτομέρειες για τη δράση
και πληροφόρηση για την προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες
και
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/eco-innovation/index_en.htm.
Για την καλύτερη διάχυση της πληροφόρησης ως προς τους στόχους της
δράσης και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας
στις συμμετέχουσες χώρες άτυπων Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact
Points) που αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, να συνδράμουν τους
ενδιαφερόμενους στο στάδιο της προετοιμασίας για την υποβολή των
προτάσεων, να παρέχουν συμβουλές επί τεχνικών ή διοικητικών ερωτημάτων,
να συνδράμουν στην αναζήτηση εταίρων κ.α.
Ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα ορίστηκε το Enterprise Europe
Network Hellas, ο ελληνικός κόμβος του δικτύου Enterprise Europe Network
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα CIP για την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.
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