Ερωτήσεις για τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης
Ερωτήσεις για το ακροατήριο
1. Εξειδίκευση και συνεργατικά σχήµατα
1. Ποιοι είναι οι βασικοί οικονοµικοί τοµείς της περιφέρειας ( κρίσιµη µάζα στην απασχόληση,
προστιθέµενη αξία και εξαγωγές)? Παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε Ευρωπαϊκό ή
διεθνές επίπεδο?
2. Ποιες κορυφαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στην περιφέρειά σας? Ταιριάζουν µε το πρότυπο
περιφερειακής οικονοµικής εξειδίκευσης?
3. Ποιοι τοµείς είναι περισσότερο ανοιχτοί στη διεθνοποίηση (τιµές εξαγωγών των κύριων τοµέων,
ξένες άµεσες επενδύσεις)?
4. Ποια δίκτυα καινοτοµίας ή συνεργατικά σχήµατα βρίσκονται στην περιφέρειά σας? Εµπίπτουν στο
πρότυπο περιφερειακής οικονοµικής εξειδίκευσης?
5. Ποιοι τοµείς της οικονοµίας στην περιφέρειά σας είναι οι πλέον καθοδηγούµενοι από τη γνώση
(π.χ. ποιοι έχουν τα µεγαλύτερα µερίδια σε επενδύσεις Ε&Τ και/ ή προσωπικό στην Ε&Τ?
2. Εξειδίκευση και δυναµικό Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ)
1. Ποια κύρια ιδρύµατα (π.χ. πανεπιστήµια, κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας, κέντρα καινοτοµίας
και σχεδιασµού) βρίσκονται στην περιφέρειά σας?
2. Ποια είναι τα συγκεκριµένα επιστηµονικά πλεονεκτήµατα και οι ερευνητικές εξειδικεύσεις στην
περιφέρειά σας (επενδύσεις στην Ε&Τ, ερευνητικό προσωπικό, εκδόσεις και διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας)
3. Πώς τα πλεονεκτήµατά τους ανταποκρίνονται στην περιφερειακή οικονοµική εξειδίκευση?
4. Ποιες αναδυόµενες νέες επιστηµονικές δυνατότητες (άλλες από τις προαναφερόµενες) µπορούµε
να εντοπίσουµε στην περιφέρεια?
5. Ποιες (µεγάλες) σηµαντικές ερευνητικές υποδοµές και κέντρα δηµιουργικότητας (creativity
hotspots) υπάρχουν εγκατεστηµένα στην περιφέρειά σας? Τι αντίκτυπο έχουν στη δηµιουργία
έξυπνης εξειδίκευσης στην περιφέρειά σας?
3. Πολιτική Καινοτοµίας
1. Ποια είναι η στρατηγική προσέγγιση στην περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική καινοτοµίας
στην περιφέρεια? Μακροπρόθεσµο όραµα, έγγραφες στρατηγικές έννοιες και προτεραιότητες?
2. Πόσους βαθµούς ελευθερίας για δράσεις πολιτικής διαθέτετε στην περιφέρεια?
3. Πόσος είναι ο προϋπολογισµός που έχει ανατεθεί σε προτεραιότητες έρευνας και καινοτοµίας για
την επόµενη προγραµµατική περίοδο και ποια σχήµατα συγχρηµατοδότησης/ επιµερισµού
κινδύνου θα εφαρµοστούν σε περιφερειακό επίπεδο?
4. Είναι τα εργαλεία περιφερειακής καινοτοµικής πολιτικής που διαθέτετε ορθώς προσαρµοσµένα σε
άλλα εργαλεία σε άλλα επίπεδα ή παρατηρείτε κενά και/ ή επικαλυπτόµενα πεδία?

5. Ανήκει η περιφέρειά σας σε κάποια µεγαλύτερη λειτουργική περιφέρεια? Εάν ναι, έχετε θεσπίσει
µηχανισµούς και διαδικασίες συντονισµού µε τις γειτνιάζουσες περιφέρειες?
4. Ψηφιακή οικονοµία και πολιτική για τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
1. Ποιες είναι οι βασικότερες επενδύσεις σε ΤΠΕ και στην ψηφιακή οικονοµία που έχουν
πραγµατοποιηθεί στην περιφέρειά σας?
2. Ποια είναι τα βασικότερα εργαλεία και οι κυριότερες λύσεις της ΤΠΕ που έχουν εφαρµοστεί σε:
•
•
•
•
•
•

Γεωργία και καλλιέργειες
Μεταποίηση
Μεταφορές
Ενέργεια και Περιβάλλον
Τουρισµός και Πολιτισµός
Πόλεις

3. Γνωρίζετε για την ανάπτυξη στην περιφέρειά σας ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας και
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud-based services)?
4. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τα ψηφιακά δίκτυα, τις εφαρµογές και τiς ηλεκτρονικές
υπηρεσίες στην περιφέρειά σας?
Συνοψίζοντας: Ερωτήσεις για να τεθούν
Το τµήµα αυτό ολοκληρώνεται µε µια σειρά ερωτήσεων για να συζητηθούν µε έναν προς ένα τους
συµµετέχοντες στη συνάντηση εργασίας. Απόψεις και προτάσεις των συµµετεχόντων θα
διευκολύνουν τα επόµενα βήµατα της διαδικασίας Περιφερειακής Καινοτοµικής Στρατηγικής
΄Εξυπνης Εξειδίκευσης(RIS3).
Βασικά ερωτήµατα για µια σύνοψη είναι:
• Πώς να συντονιστούν η εθνική και περιφερειακή λήψη αποφάσεων; Ποια διάκριση ρόλων και
αρµοδιοτήτων?
• Πώς να επιτευχθεί µια γρήγορη χαρτογράφηση του περιφερειακού οικοσυστήµατος πρόσβασης
στη γνώση?
• Πώς να συσταθεί η συνολική δοµή διακυβέρνησης της Περιφερειακής Καινοτοµικής Στρατηγικής
΄Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)?
• Πώς να γίνει η επιλογή των µελών για τις διαφορετικές βαθµίδες της RIS3?
• Πώς να επιτευχθεί ο ηγετικός ρόλος του ιδιωτικού τοµέα?
• Πώς να επιτευχθεί η συνέχεια µε τις προηγούµενες πρωτοβουλίες για "εκ των κάτω προς τα πάνω"
καινοτοµία (bottom-up)?
• Πώς να προσαρµοστούν οι εκθέσεις για ανάπτυξη της 1ης Εγκυκλίου µε τη λογική και τις
προδιαγραφές της RIS3?

Questions for the entrepreneurial discovery process.

Questions to the audience
1.

Specialisation and clusters

1.

What are the economic key sectors in the region (critical mass in employment, value added,
and exports)? Do they demonstrate competitive advantage on European or international
level?
Which lead enterprises are situated in your region? Do they fit to the regional economic
specialisation pattern?
Which sectors are more open to internationalisation (export rates of lead sectors, foreign direct
investments)?
Which innovation networks/or clusters are present in your region? Do they fall into the
regional economic specialisation pattern?
Which economic sectors in your region are the most knowledge driven ones (i.e. which ones
have the highest shares of R&D investments and/or R&D personnel)?

2.
3.
4.
5.

2.

Specialisation and R&D potential

1.

Which lead institutions (i.e. universities, Research and Technology centres innovation &
design centres) are situated in your region?
What are the specific scientific strengths and research specialisations in your region (R&D
investments, personnel, publications, and patents.
How do their strengths correspond with the regional economic specialisation?
Which emerging new scientific competences (other than mentioned above) can be spotted in
your region?
What (large) important research infrastructures and creativity hotspots are established in
your region? What is their influence to create smart specialisations for your region?

2.
3.
4.
5.

3.

Innovation policy

1.

What is the strategic approach to regional growth and innovation policy in your region? Long
term vision, written strategic concepts and priorities?
How many degrees of freedom for policy actions do you have in your region? 4. What is the
budget allocated to research and innovation priorities in the next planning period, and what
co-funding / risk sharing scheme will be in place on the regional level?
Are your regional innovation policy instruments well adjusted to instruments at other levels
or do you see gaps and/or overlapping areas?
Is your region part of a (larger) functional region? If yes - do you have established
coordination mechanisms and processes with neighbouring regions?

2.

3.
4.

5. Digital economy and ICT policy
1.
2.

Which are the most important investments in ICT and digital economy realised in your
region?
Which are the most important ICT tools and solutions implemented in
• Agriculture and farming
• Manufacturing
• Transportation
• Energy and the environment

• Tourism and culture
• Cities
3. Are you aware about the deployment in your region of high speed broadband networks and
cloud-based services?
4. Which are the priorities for digital networks, applications, and e-services in your region?
Wrap-up: Questions to address
This section concludes with a series of questions to discuss one-by-one with the participants of the
workshop. Points of view and suggestions by the participants will facilitate the next steps of the RIS3
process.

Main questions for a wrap-up are:
• How to coordinate national and regional decisions making. Which division of roles and
responsibilities?
• How to make a quick mapping of the regional knowledge ecosystem?
• How to set-up the overall structure of RIS3 governance?
• How to select members for different RIS3 tiers?
• How to achieve private sector leadership?
• How to achieve continuity with previous bottom-up innovation initiatives?
• How to adapt the development reports of the First Circular to RIS3 rational and
specifications?

