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Η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης συνεχίστηκε στη Δυτική Ελλάδα για τον τομέα των
«Ενεργειακών εφαρμογών», ως μέρος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.
Ο εν λόγω τομέα παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρεια, καθώς επηρεάζει οριζόντια όλες
τους υπόλοιπους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ο τομέας μπορεί να χαρακτηρισθεί από τη
διαθεσιμότητα ικανού επιστημονικού και ερευνητικού χώρου αλλά και μικρού μεν αλλά δυναμικού
επιχειρηματικού τομέα ιδιαίτερα νεοφυών επιχειρήσεων.
Για την επιχειρηματική ανακάλυψη στον παραπάνω τομέα οργανώθηκε θεματικό εργαστήριο στην Πάτρα
στις 2 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στα πλαίσια και του ετήσιου FORUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που
διοργανώνεται από τοπική εφημερίδα και το ΤΕΕ Δ. Ελλάδας.
Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον ακαδημαϊκό και
ερευνητικό χώρο, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας. Συνολικά οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 105 άτομα.
Από αυτούς οι 49 προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο (εταιρείες, ιδιώτες, clusters κλπ.), οι 17 ήταν
εκπρόσωποι ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρεια) και 39 από τον ακαδημαϊκό/ ερευνητικό χώρο (ΑΕΙ/ Ινστιτούτα).
Κατά την πρωινή ολομέλεια, μετά από σύντομο χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας κο Απόστολο
Κατσιφάρα έγιναν παρουσιάσεις από επιλεγμένους ομιλητές για τα παρακάτω θέματα:
 H RIS3 της ΠΔΕ σε σχέση με το ΠΕΠ Δ. Ελλάδας 2014-2020 (Άλκηστη Σταθοπούλου, Προϊσταμένη
Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δ. Ελλάδος)
 H Ευφυής Εξειδίκευση και η σημασία της Επιχειρηματικής ανακάλυψης στον τομέα της
Ενέργειας (Νίκος Θωμόπουλος, Προϊστάμενος Μονάδας Β1 Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Δ. Ελλάδος)
 H προώθηση της επιχειρηματική ανακάλυψης στον τομέα της Ενέργειας σε Εθνικό Επίπεδο (Δρ.
Κυριάκος Πανόπουλος, Συντονιστής της πλατφόρμας «Ενέργεια» της ΓΓΕΤ)
 Οι ενεργειακές εφαρμογές σε περιφερειακό επίπεδο, προοπτικές, χρηματοδοτικές εναλλακτικές
(Τουρκολιάς Χρήστος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής
Πολιτικής)
 Ενεργειακές ανάγκες του παραγωγικού τομέα (Κολαΐτης Δημήτρης, Γ.Γ. Ένωσης Βιομηχανικών
Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) σε συνεργασία με το ΣΥΝΔ. ΕΠΙΧ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ)
 Venture Capital / Private Equity - Εναλλακτικές μορφές Χρηματοδότησης (Ελένη Κολοφωτιά,
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας)
 «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και σχεδιασμός νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων 2014-2020
(Ευαγγελία Βασιλακάκη, Γ. Δ/τρια ETEAN)
ακολούθησαν τρεις παράλληλες συνεδρίες: η πρώτη αφορούσε την «Εξοικονόμηση Ενέργειας», η δεύτερη
τη «Μικροπαραγωγή – ΑΠΕ – Εναλλακτικά καύσιμα» και η τρίτη τα «Συστήματα Διαχείρισης
Ενέργειας». Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της μεθοδολογίας της ΕΕ (υπόδειγμα JRC)
δηλ. κατάθεση και περιγραφή καινοτόμων ιδεών, βαθμολόγηση ιδεών κλπ. Επίσης, σε κάθε παράλληλη
συνεδρία υπήρχε συντονισμός από ειδικό εμπειρογνώμονα και είχε στόχους Χαρτογράφηση Τομέων,
δυνατές εφαρμογές & συνέργειες, Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρηματοδότηση, Ανάπτυξη Αγορών, Επόμενα
Βήματα.

Κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια των παράλληλων συνεδριών 27 προτάσεις ο οποίες συζητήθηκαν και
αναλύθηκαν στο μέτρο του δυνατού από τους προτείνοντες.
Συνοπτικά τα αρχικά συμπεράσματα των τριών θεματικών ενοτήτων της ημερίδας είναι:









Ανάγκη για δυνατότητα εισαγωγής στο ενεργειακό μείγμα της Δυτικής Ελλάδας εναλλακτικών
καυσίμων
Ανάγκη για την δυνατότητα χρήσης των αγροτικών παραπροϊόντων στην παραγωγή ενέργειας με
στόχο τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού / θερμότητας
Ανάγκη για την αξιοποίηση των τεχνολογικών ανακαλύψεων για το σχεδιασμό και παραγωγή νέων
υλικών παραγωγής ΑΠΕ
Ανάγκη για πραγματική μείωση του ενεργειακού κόστους των μεταποιητικών επιχειρήσεων
Ανάγκη για διαμόρφωση καινοτόμων σχημάτων στη διαχείριση της ενέργειας (τεχνολογικά,
οργανωτικά αλλά και θεσμικά)
Ανάγκη για σχεδιασμό δράσεων
Ανάγκη για δημιουργία ισχυρού κλάδου παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας
Διαπίστωση ότι αρκετοί τομείς που αφορούν σημαντική ενεργειακή κατανάλωση δεν ήταν
παρόντες (π.χ. μεταφορές κλπ)

Η υλοποίηση της ημερίδας κατέδειξε την σημαντική δυναμική του κλάδου της ενέργειας για την
Περιφερειακή οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα και προσδιόρισε σε πρώτο στάδιο
ορισμένους βασικούς τομείς οι οποίοι συνδυάζουν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα,
συγκεκριμένες ανάγκες καθώς και ιδιαίτερη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα. Στόχος της
διαδικασίας είναι η περαιτέρω εξειδίκευση των θεματικών ενοτήτων με την συλλογή και επεξεργασία
προτάσεων από επιχειρήσεις και φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό καλούμε
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις ανεξάρτητα του εάν ήταν παρούσες στην ημερίδα
να καταθέσουν τις προτάσεις τους χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το Έντυπο 4 της διαδικασίας
επιχειρηματικής ανακάλυψης στη σελίδα διαβούλευσης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ (www.dytikiellada.gr
http://bit.ly/1VLZMcX). Προτάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31/5/2016, ώστε να προχωρήσει η
ανάλυση και επεξεργασία τους και να χρησιμοποιηθούν για την εξειδίκευση των δράσεων, που θα
χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ 2014-2020, ενώ θα αναδείξουν και τη σκοπιμότητα επανάληψης
διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης στο συγκεκριμένο τομέα.
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