
Řecko – Epirus 

 

Vědecký a technologický park (centrum) – STEP 

„První krok (step) je nejdůležitější“ 

 
Nové vědecké a technologické centrum podporuje prostředky pro transfer technologií do nově 

vznikajících podniků a inovace. 

 

 
 

Přestože různé průzkumy v oblastech inovací v Řecku ukázaly, že Epirus se řadí mezi třetí 

nejlepší, je to dáno tím, že se v této oblasti nachází Univerzita v Ioannia. Úroveň inovací 

v obchodním sektoru se ukázala jako nízká. Byly rozpoznány požadavky, které podporují 

inovace uvnitř podnikového sektoru. K vypracování studie o vybudování nového Vědeckého 

a technologického centra byla pověřena Univerzita v Ioannia. Tato studie poskytla impuls    

pro pokračování rozšíření Vědeckého a technologického centra (STEP) na 15 000 m
2
,         

které bude ve vlastnictví univerzity. Rozvoj zahrnoval vybudování nového inkubačního centra 

o rozloze 2 500 m
2
, které zahrnuje 650 m

2 
inkubačního prostoru a 650 m

2
 konferenčních          

a zasedacích místností (kongresová hala s 270 sedadly). Podílníci společnosti jsou vybráni 

z veřejného sektoru (Univerzita v Ioannia, region Epirus, Městský úřad Ioannia atd.)                

a ze soukromého sektoru (obchody v regionu).  

 

 



Hlavním cílem projektu bylo rozvinutí vhodné infrastruktury za účelem podporovat podniky   

a inovace v regionu a založení nové organizace, která by podporovala transfer technologií 

mezi výzkumnými ústavy a obchodním sektorem. Tato nová společnost pro transfer 

technologií je STEP Epirus S.A., která je zodpovědná za činnost a vedení vědeckého               

a technologického centra. Tato společnost má následující klíčové cíle: 

 Podpora nových inovačních společností se silným zaměřením na výzkum          

a technologie. 

 Podpora transferu technologií do řeckých obchodů a podniků a tím stimulovat 

design a vývoj nových produktů a služeb. 

 Usnadnění přístupu ke vzdělávání, soustřeďování na rozvoj lidských zdrojů. 

 Podpora spolupráce mezi výzkumnými ústavy a obchody v regionu, ale také 

mezi partnery mimo region – na národní a nadnárodní úrovni. 

 Podpora organizací a jejich činností, nabídka servisních technologií               

pro podniky v regionu. 

 Podílení se na výzkumných programech a na činnostech zaměřených               

na propagaci inovací a na výzkumu a technickém rozvoji. 

 

Výsledky 

 

Inkubátor vědeckého a technologického centra zahrnoval v roce 2006 14 různých obchodů      

a podniků, které operují v několika různých sektorech (informační technologie, obnovitelná 

energie, biotechnologie, telekomunikace, lékařské vybavení, stavebnictví). Každý zde 

umístěný obchod nebo podnik je plně zařízenou a vybavenou jednotkou, která má přístup 

k následujícím službám: 

 Bezplatné připojení k internetu. 

 Administrativní podpora. 

 Volný přístup do zasedacích místností a výhodné sazby za pronájem 

konferenčních sálů. 

 Poradenské služby (právní, ekonomické, transfer technologií). 

 Propagace jejich produktů a služeb prostřednictvím čtvrtletně vydávané 

publikace. 

 

Centrum dále zahrnuje Obchodní inovační centrum (BIC), které je styčným důstojníkem      

pro komunikaci s Univerzitou v Ioannia Společnost STEP Epirus S.A. plánuje podporu 

vývoje řady služeb, které budou k dispozici pro obchody a podniky v regionu. Jedná              

se zejména o služby, které budou podporovat další inovace a rozvoj propojení mezi obchody, 

podniky a výzkumnými ústavy v Řecku. 

 

Technické informace 

 

Program: 

Regionální operační program pro Epirus 

 

Celkový rozpočet: 

2 231 790 EUR 

 

Financování EU: 

1 673 842 EUR 

 

Kontakt: 



Hlavní manažer 

Marios Villis 

Tel.: +302 651 097 650 

Fax: +302 651 097 673 

E-mail: mvillis@cc.uoi.gr 

Web: http://www.step-epirus.gr/index.php 

 

Datum návrhu: 

1. 6. 2006 

 

Překlad: 

Ivana Špelinová 

 

Zdroj: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=GR&the=45&sto=1

541&lan=7&region=all&obj=ALL&per=2&defL=EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeloženo v rámci opatření V.2 „Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“ 
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