
EGOV_INNO’s Business Support Network

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου 2020



Ηλεκτρονικά εργαλεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

✓ Στο πλαίσιο του έργου egov_inno αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή πύλη που φιλοξενεί

τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα εργαλεία του έργου αλλά και τυχόν μελλοντικής

ανάπτυξης σχετικών G2B εφαρμογών από το ΠΤΑ: https://egovinno.rdfrwg.gr

✓Με βάση τις διεθνείς πρακτικές που μελετήθηκαν στο Πακέτο Εργασίας 3

αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν δύο (2) εργαλεία:

H «Εργαλειοθήκη» και το «Δίκτυο»

https://egovinno.rdfrwg.gr/


To «Δίκτυο» στοχεύει στο να λειτουργήσει ως κατάλογος του
περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας για την Δυτική Ελλάδα αλλά
και ως ένα εργαλείο έξυπνου ταιριάσματος προσφοράς και ζήτησης

Το «Δίκτυο» περιλαμβάνει τέσσερις (4) κατηγορίες οντοτήτων:

➢ Επιχειρήσεις

➢ Επενδυτές

➢ Κόμβους

➢ Ειδικούς



Κάθε οντότητα θα εγγράφεται στην πλατφόρμα και θα δημιουργεί το δικό της

προφίλ.

Το προφίλ μιας οντότητας μετά την εισαγωγή του θα παραμένει σε καθεστώς

«αναμονής» μέχρι να εγκριθεί η εισαγωγή του στο σύστημα από τον Διαχειριστή

του Συστήματος



Για κάθε οντότητα συλλέγεται

συγκεκριμένη πληροφορία που θα

επιτρέπει την αναζήτηση στην

πλατφόρμα με βάση λέξεις-κλειδιά

ή σύμφωνα με προκαθορισμένα

κριτήρια.

Για κάθε οντότητα που επιλέγεται 

παρουσιάζονται αυτόματα 

πληροφορίες σχετιζόμενων 

οντοτήτων.



A. Επιχειρήσεις:

- Γενικά Στοιχεία (ονομασία, διεύθυνση,

στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή,

λογότυπο κλπ)

- Δραστηριότητα (βάσει κύριου ΚΑΔ και

βάσει τομέα βιομηχανίας σύμφωνα με το

Global Industry Classification Standard –

GICS)

- Λοιπές πληροφορίες (επιχειρηματικό

μοντέλο (B2B, B2C κλπ), εξαγωγική

δραστηριότητα, στάδιο

χρηματοδότησης/ανάπτυξης προϊόντος,

προς πώληση κλπ)



Β. Επενδυτές:

- Γενικά Στοιχεία (ονομασία, διεύθυνση,

στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή,

λογότυπο κλπ)

- Ενδιαφέροντα (βάσει τομέα

βιομηχανίας σύμφωνα με το Global

Industry Classification Standard – GICS)

- Λοιπές πληροφορίες (τύπος

επένδυσης, στάδιο επένδυσης, ύψος

επένδυσης και ενεργητικό προς

διαχείριση)



Γ. Κόμβοι:

- 6 κατηγορίες κόμβων: επιταχυντές,

συνεργατικοί χώροι, θερμοκοιτίδες,

κοινότητες, προγράμματα

επιχειρηματικότητας, λοιπά

- Γενικά Στοιχεία (ονομασία,

διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας,

περιγραφή, λογότυπο κλπ)

- Λοιπές πληροφορίες (υπηρεσίες που

προσφέρονται, αριθμός startups που

υποστηρίζονται, κύκλοι και διάρκεια

προγραμμάτων)



Δ. Ειδικοί:

- Γενικά Στοιχεία (ονομασία,

διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας,

περιγραφή - CV κλπ)

- Ειδίκευση (βάσει τομέα

βιομηχανίας σύμφωνα με το Global

Industry Classification Standard –

GICS)



Αναζήτηση:

- Για όλες τις οντότητες δύναται να

καταχωρούνται tags (έως 10 ανά

οντότητα) βάσει των οποίων μπορεί

να γίνει αναζήτηση στη βάση

δεδομένων

- Προεπιλεγμένα κριτήρια

επιτρέπουν την σύνθετη αναζήτηση

ανά κατηγορία οντοτήτων



Απεικονίσεις - Γραφήματα

- Οπτική απεικόνιση των οντοτήτων σε χάρτη με χρώμα ανάλογα με την κατηγορία

της οντότητας.

- Μελοντικά η πλατφόρμα θα διαθέτει και γραφική απεικόνιση των περιεχομένων

της (π.χ. οντότητες ανά κλάδο, κλπ.).
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Για περισσότερες πληροφορίες:
URL: www.interregegovinno.eu
email: ctzomakas@ptapde.gr

http://www.egovinno.rdfrwg.gr/

