Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (ΚΕΚΓΑ) στον
Πειραιά

Η φιλοδοξία για το ΚΕΚΓΑ-Πειραιά είναι να αποτελέσει ένα νέο και δυναμικό
εργαλείο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στο
τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.
Νέοι αλλά και εν δυνάμει επιχειρηματίες θα φιλοξενούνται σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους όπου, αξιοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό του Κέντρου,
θα λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων
επιχειρηματικών εγχειρημάτων σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας που
αναδεικνύουν τα σχετικά συγκριτικά οικονομικά πλεονεκτήματα/ ευκαιρίες που
παρουσιάζει η περιοχή του Πειραιά.
Μέσω των ενεργειών εκπαίδευσης, ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων,
δικτύωσης αλλά και ενθάρρυνσης και παρακίνησης των ωφελούμενων, το Κέντρο
θα υποστηρίζει δυνατότητες μετεξέλιξης μιας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας σε
πράξη.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο είναι οι ακόλουθες:
✓ Ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου, με έμφαση στους νέους
επιχειρηματίες, προκειμένου να αναδειχθεί η καινοτομία και
επιχειρηματικότητα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.
✓ Επιχειρηματική καθοδήγηση προς νέους: ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση,
εμπορική διάσταση και marketing, νομική υποστήριξη σε θέματα
καινοτομίας
✓ Πληροφόρηση σε σχέση με επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια
Οικονομία.
✓ Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασιών με ακαδημαϊκές ή/και
ερευνητικές ή/και άλλες δομές ανάπτυξης καινοτομίας και νέων προϊόντων
και υπηρεσιών στη Γαλάζια Οικονομία.
✓ Πληροφόρηση για την αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης (πχ. κεφάλαια
επιχειρηματικού κινδύνου, χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ή προγράμματα
της ΕΕ).

Συγκεκριμένα το έργο αναμένεται να συμβάλει στα εξής:
 Εξοικείωση της τοπικής μαθητικής κοινότητας και των νέων με εργαλεία και
μεθόδους επιχειρηματικού σχεδιασμού και πειραματισμού.
 Προώθηση επιχειρηματιών με καινοτόμες ιδέες σε τομείς της Γαλάζιας
Οικονομίας με προτεραιότητα για τον Πειραιά, αλλά και ευρύτερα για την
Περιφέρεια Αττικής.
 Διευκόλυνση των ΜΜΕ και των Ελευθέρων Επαγγελματιών που επιθυμούν
να επενδύσουν στη Γαλάζια Οικονομία.
 Δημιουργία στον Πειραιά ενός σημαντικού εργαλείου
επιχειρηματικής καινοτομίας

προώθησης της

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της οικονομίας του Πειραιά με βιώσιμο
τρόπο.
 Αύξηση της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας σε
θέματα που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία, τις νέες εξειδικεύσεις και
ευκαιρίες της.
 Δημιουργία / βελτίωση των επιχειρηματικών και κοινωνικών δεσμών σε
σχέση με τη Γαλάζια Οικονομία. Όλα τα μέλη της τετραπλής έλικας του
Πειραιά θα συνεργαστούν για συμμετάσχουν άμεσα ή έμμεσα στο κοινό
σκοπό που αφορά στην άρση των δυσχερών για την ανάπτυξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τη Γαλάζια Οικονομία.

