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Η καινοτομία φέρνει χρήματα!
Το ποςό των 5 εκατομμυρίων ευρϊ θα διεκδικήςουν
ζξι ςυνολικά προτάςεισ επιχειρηματικήσ ςυνζργιασ
με ςκοπό την καινοτομία. Ζνα από τα επιχειρηματικά
cluster που αφοροφν την ευρφτερη περιοχή τησ
Κεντρικήσ Μακεδονίασ είναι και το πρόγραμμα
RoleMak που ήδη ζχει περάςει ςτη δεφτερη φάςη
τησ αξιολόγηςησ. >>>

«Σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίςιμη για την Ελληνική
Οικονομία όπου εκατοντάδεσ νζοι επιςτήμονεσ με
ειξιδικευμζνη γνϊςη απογυμνϊνουν τισ ελληνικζσ επιχειρήςεισ και τα πανεπιςτημιακά εργαςτήρια για
να βρουν δουλειά ςτο εξωτερικό ,η δράςη τησ «Δημιουργίασ Καινοτομικϊν Συςτάδων Επιχειρήςεων με
ςκοπό την καταςκευή ελληνικϊν καινοτόμων προϊόντων» ανοίγει ζνα παράθυρο αιςιοδοξίασ κυρίωσ
για το χϊρο τησ ελληνικήσ ζρευνασ και τησ καινοτομίασ. Η ςφμπραξη φορζων και επιχειρήςεων για την
ανάπτυξη τησ τεχνολογίασ των Οργανικϊν Ηλεκτρονικϊν ςτην περιοχή τησ Μακεδονίασ, είναι η
μοναδική από τισ προτάςεισ που περνοφν ςτη δεφτερη φάςη και ζχουν κφριο φορζα υλοποίηςησ το
Πανεπιςτήμιο» εξηγεί ο καθηγητήσ Φυςικήσ υπεφθυνοσ του RoleMak και του Εργαςτηρίου
Νανοτεχνολογίασ του ΑΠΘ Στζργιοσ Λογοθετίδησ.
Οι προτάςεισ αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Διεθνϊν Εμπειρογνωμόνων, τα μζλη τησ οποίασ ήταν
υψηλοφ κφρουσ επιςτήμονεσ με ειδικζσ γνϊςεισ και πείρα ςε θζματα καινοτομικϊν ςυςτάδων και
διαχείριςησ καινοτομίασ γενικότερα, μεταφοράσ τεχνολογίασ και επιχειρηματικότητασ βαςιςμζνησ ςτη
γνϊςη.
Οι ςυντονιςτζσ των εννζα αρχικά προτάςεων θα κληθοφν εντόσ του πρϊτου τριμήνου του 2012 να
υποβάλουν πλήρη επιχειρηματικά και χρηματοδοτικά ςχζδια για ςυγκεκριμζνεσ δραςτηριότητεσ που
ςτοχεφουν ςτην ανάπτυξη καινοτομικϊν προϊόντων και υπηρεςιϊν και γενικότερα ςτην προϊθηςη τησ
καινοτομικήσ δραςτηριότητασ των ςυςτάδων που εκπροςωποφν. Η ΓΓΕΤ, αφοφ αξιολογήςει τα
παραπάνω ςτοιχεία, θα χρηματοδοτήςει την Φάςη Πιλοτικήσ Λειτουργίασ των ςυςτάδων εκείνων (ζξι ή
επτά ςυνολικά) που θα εμφανίςουν τισ μεγαλφτερεσ προοπτικζσ επιτυχίασ, με βάςη και τον διαθζςιμο
προχπολογιςμό ανά Περιφζρεια.
Η δράςη εντάςςεται ςτο ΕΠΑΝ ΙΙ και χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝ ΙΙ και τα 5 ΠΕΠ μεταβατικήσ
ςτήριξησ του ΕΣΠΑ (ςτόχου 2), με ςυνολική δημόςια δαπάνη 30.000.000 €.
Το πρόγραμμα RoleMak
Το ευρωπαϊκό ζργο RoleMak (Reinforce Organic Electronics Research Potential in Kentriki Makedonia)
βρίςκεται ςε εξζλιξη από το Σεπτζμβριο του 2011 και χρηματοδοτείται από την Ευρπαϊκή Επιτροπή ςτο

7ο Πρόγραμμα Πλαίςιο με προχπολογιςμό 2.74 εκατομμφρια ευρϊ.
Στα πλαίςια του ζργου ςυμμετζχουν πολλά από τα Εργαςτήρια του τμήματοσ Φυςικήσ με επιςτημονικά
υπεφθυνο του ζργου τον καθηγητή Σ Λογοθετίδη (Διευθυντή του Εργαςτηρίου LTFN). Στα πλαίςια του
ζργου το Τμήμα Φυςικήσ του ΑΠΘ θα ςυνεργαςτεί με τζςςερα Πανεπιςτήμια, τρεισ εταιρείεσ και τρία
Ερευνητικά Ινςτιτοφτα από Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία.
Η χρηματοδότηςη αυτή, ςτο πλαίςιο του ζργου , ςτοχεφει ςτην ενίςχυςη τησ αριςτείασ ςτην περιοχή
τησ Κεντρικήσ Μακεδονίασ μζςα από τη βελτίωςη των ερευνητικϊν υποδομϊν του ΑΠΘ ςτα Οργανικά
Ηλεκτρονικά και την ενίςχυςη των ςυνεργαςιϊν του ΑΠΘ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ ερευνητικζσ ομάδεσ.
Επιπλζον θα απαςχοληθοφν ςτο ΑΠΘ διεθνϊσ αναγνωριςμζνοι επιςτήμονεσ ςτο πεδίο και θα ενιςχυθεί
η ζρευνα ςτα ΟΗ από το ήδη υπάρχον δυναμικό του ΑΠΘ.
Επιπλζον θα διοργανωθοφν ςυνζδρια και ημερίδεσ με κυριότερη τη Διεθνή πλζον ζκθεςη
Νανοτεχνολογίασ “Nanotexnology 2012” που γίνεται ςτη Θεςςαλονίκη με ςτόχο την ενημζρωςη τησ
κοινωνίασ ςτην περιοχή τησ Κεντρικήσ Μακεδονίασ ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτα Οργανικά Ηλεκτρονικά
και τισ επιχειρηματικζσ ευκαιρίεσ που δημιουργοφνται.
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