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A European Community of SMEs built on Environmental Digital
Content and Languages

Δελτίο έργου
4 βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα:
1.

2.
3.
4.

Εκτίμηση των προοπτικών αγοράς για τις SMEs (Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις) σε σχέση με το INSPIRE ως
συστατικό της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη, περιγράφοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι SMEs στην
είσοδό τους στην αγορά λόγω τεχνολογικών κενών.
Ανάπτυξη, μετάφραση και εκμετάλλευση ενός Καταλόγου Βέλτιστων Πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης των
ψηφιακών πληροφοριών για το περιβάλλον.
Ανάπτυξη ενός πολυγλωσσικού πακέτου για εκπαίδευση αναλυτών περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τη
συντήρηση και εκμετάλλευσή τους.
Δημιουργία ενός δικτύου ικανού να μεταφέρει γνώση σε όλη την Ευρώπη μέσω ερευνητικών κέντρων,
περιβαλλοντικών υπηρεσιών, προοδευτικών παρόχων τεχνολογίας και παρόχων ψηφιακού περιεχομένου.

8 οφέλη:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Εκτίμηση της δυνητικής αγοράς των GEO-ICT SMEs σε σχέση με το INSPIRE, σε 12 κράτη μέλη της
ΕΕ.
Δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων, διαθέσιμων μέσω πλατφόρμας e-learning και σχεδιασμένων να
εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας για το
περιβάλλον και σχετίζονται με το INSPIRE.
Ανάπτυξη ενός καταλόγου βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης των ψηφιακών
πληροφοριών για το περιβάλλον σε όλη την Ευρώπη.
Οργάνωση εκδηλώσεων διάδοσης του προγράμματος σε καθένα από τα συμμετέχοντα 12 κράτη μέλη.
Σχεδιασμός ενός δικτύου SMEs και άλλων θεσμικών φορέων που στοχεύουν στη γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ του INSPIRE και των SMEs με στόχο την τόνωση, ενθάρρυνση και διευκόλυνση της
συμμετοχής τους.
Δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό να μετατρέψει την τεχνολογική καινοτομία του
INSPIRE σε οικονομική αξία.
Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις GEO-ICT SMEs στην
Ευρώπη, χρήσιμη για την καταγραφή ικανοτήτων SMEs και για τη διενέργεια μελετών επιχειρηματικής
ευφυΐας.
Eνημέρωση για τη σημασία της διαλειτουργικότητας, για το EIS/EIF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στρατηγικής
Διαλειτουργικότητας / Ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα) και για τα σχετικά αποτελέσματα από το
πρόγραμμα EC ISA (διαλειτουργικών λύσεων για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις).

Δελτίο Έργου

Στοχευμένες ομάδες και τελικοί χρήστες
Το smeSpire απευθύνεται στις ακόλουθες στοχευμένες ομάδες, που όλες τους είναι
ταυτόχρονα και τελικοί χρήστες:



Καταξιωμένες SMEs που ενεργοποιούνται στον τομέα Geo-ICT



Νεοεισερχόμενες SMEs στον τομέα Geo-ICT,που αποτελούνται από:
- Καταξιωμένες ICT SMEs, που ψάχνουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
- Νέες SMEs.

Η κοινοπραξία
15 φορείς από 12 Κράτη Μέλη.
Το smeSpire είναι μία δράση υποστήριξης για τις SMEs που
προωθείται από τις SMEs: 8 από τους 15 φορείς είναι SMEs
ενεργές στον τομέα Geo-ICT, η μία από τις SMEs είναι
Συντονιστής του Έργου και 3 SMEs είναι Συντονιστές
Πακέτων Εργασίας, με το 51% του συνολικού
προϋπολογισμού να διαμοιράζεται στις 8 συμμετέχουσες
SMEs.
Η κοινοπραξία συμπληρώνεται από 3 Ερευνητικά Κέντρα
(JRC, K.U.LEUVEN και Fondazione Graphitech),
2 Εθνικές Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες (CENIA and SAZP),
τη μη κερδοσκοπική οργάνωση GISIG (πρόσφατα
χαρακτηρίστηκε ως SME) και την κρατική οργάνωση
Tracasa, με υψηλή ειδίκευση στις τεχνολογίες Geo-ICT.

Βασικά στοιχεία έργου:
Ημερομηνία έναρξης
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Διάρκεια

24 Μήνες

Προϋπολογισμός

1.791.000 Euro

Συντονιστής

Giacomo Martirano (Epsilon Italia)

Ιστοσελίδα έργου
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