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Αυτόνομη Κοινότητα Μαδρίτης: μία εκ των επιλεγμένων κόμβων ψηφιακής 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας καταρχήν στον 

επίσημο ιστότοπο της ίδιας της Αυτόνομης Κοινότητας Μαδρίτης, η τελευταία επιλέχθηκε, μεταξύ 

άλλων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως κόμβος ψηφιακής καινοτομίας (European Digital 

Innovation Hubs-EDIH), μέσω του οποίου θα συντονίζει τις πολιτικές ψηφιακής μετάβασης 

επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα, σε τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα 

δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της καινοτομίας «Ψηφιοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας», προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία κέντρων ψηφιακής 

καινοτομίας, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.  

Το εγχείρημα οικοδομούν ένδεκα οργανισμοί και συγκεκριμένα: η Κοινότητα της Μαδρίτης, το 

Ίδρυμα Conocimiento Madri+d, η Ένωση Επιχειρήσεων του Ενάρες (AEDHE), η Hewlett-

Packard Servicios España, η Ένωση Hub Movilidad Conectada, η Αρχή Διαχείρισης 

Δικαιωμάτων των Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Egeda), το Ίδρυμα Ciudad de Alcobendas, 

το πανεπιστήμιο Carlos III de Madrid, η Ένωση Επιχειρήσεων Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Μετάλλου της Μαδρίτης (Aecim), το EIT Digital και το IDConsortium. Την υποψηφιότητα της 

Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβαν, από κοινού, οι Γραμματείες Εκπαίδευσης και 

Τοπικής Διοίκησης και Ψηφιοποίησης της Κοινότητας Μαδρίτης.  

Ο κόμβος θα λάβει χρηματοδότηση ύψους τριών εκ. ευρώ για τρία έτη, με κύριο στόχο την αρωγή 

προς τις επιχειρήσεις, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, τόσο στις εμπορικές τους 

δραστηριότητες όσο και στην παραγωγικότητά τους, κάνοντας χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοινότητας, το EDIH Madrid θα προσφέρει τεχνολογικές υποδομές 

και θα παρέχει τεχνολογικές δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και βοήθειες για τη δημιουργία ενός 

καινοτόμου οικοσυστήματος και νέων ευκαιριών. Επομένως, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 

πειραματιστούν με ψηφιακές τεχνολογίες, λογισμικά προγράμματα, τεχνολογικό εξοπλισμό και 

εμπορικά μοντέλα για να αναπτύξουν νέες γνώσεις και να διευρύνουν τις εμπορικές τους 

ευκαιρίες.  

Ο κόμβος αναμένεται να αποτελέσει σημείο στήριξης και συνεργασίας των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων, μέσω των οποίων θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, δοκιμάζοντας τις 

υποδομές και επεκτείνοντας τις γνώσεις τους. Παράλληλα, θα λειτουργήσει και ως αρωγός 

αναζήτησης επενδύσεων καθώς και της ανάπτυξης ερευνών. Στόχος της Κοινότητας είναι η 

πρωτεύουσα της χώρας να μεταμορφωθεί σε έναν από τους σημαντικότερους 

τεχνολογικούς κόμβους της Ευρώπης εντός των επόμενων ετών. 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

