BLUACT
Πρόγραμμα :

URBACT III –Transfer Networks

Λέξεις Κλειδιά: Γαλάζια Οικονομία, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Επιχειρηματικότητα, Οικονομία της Γνώσης, Τοπική
Οικονομική Ανάπτυξη
Το έργο: Από το 2014, η πόλη του Πειραιά υλοποιεί την Πρωτοβουλία BlueGrowth, έναν διαγωνισμό
καινοτομίας για την ενίσχυση παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων με καινοτόμες επιχειρηματικές
ιδέες που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα και τη Γαλάζια Οικονομία. Στην ουσία, η Πρωτοβουλία
BlueGrowth προωθεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική καινοτομία, τοποθετώντας
τη θάλασσα στην πρώτη γραμμή της οικονομικής ανάπτυξης του Πειραιά.
Το έργο BLUACT, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας URBACT και της αντίστοιχης Πρόσκλησης για τη δημιουργία 25 Δικτύων Μεταφοράς Καλών
πρακτικών (Transfer Networks), εστιάζει στην προσαρμογή και μεταφορά της επιτυχημένης πρακτικής της
Πρωτοβουλίας BlueGrowth σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις εταίρους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις
και ανάγκες όσον αφορά τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό. Η προστιθέμενη αξία του BLUACT είναι ότι εισάγει
και ενσωματώνει τη γαλάζια επιχειρηματικότητα στην πολιτική για την αειφόρο αστική ανάπτυξη των
παράκτιων πόλεων και μεγιστοποιεί τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του BLUACT μπορούν να συνοψιστούν ως εξής.
•
Δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας στη βάση αξιοποίησης
των δυνατοτήτων του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και ιδιαίτερα των νέων
ανθρώπων.
•
Διευκόλυνση της μετάβασης σε βιώσιμες μορφές οικονομικής ανάπτυξης.
•
Βελτίωση της διασύνδεσης διαφορετικών πόλεων-λιμανιών που συνιστούν πλέον
«κόμβους» ενός ευρύτερου δικτύου με επίκεντρο τη γαλάζια οικονομία.
Σημειώνεται ότι η μεταφορά της καλής πρακτικής της Πρωτοβουλίας- διαγωνισμού BlueGrowth θα γίνει στις
πόλεις Burgas (Βουλγαρία) και Matosinhos (Πορτογαλία) που αποτελούν και τους φορείς-εταίρους του Δήμου
στην 1η φάση εκτέλεσης του έργου.
Ο ρόλος του Δήμου Πειραιά:
Ο Δήμος Πειραιά διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο, ως Επικεφαλής Εταίρος, στην υλοποίηση του BLUACT.
Επιδιώκει την επέκταση της πρακτικής και οργάνωσης της Πρωτοβουλίας BlueGrowth σε άλλες ευρωπαϊκές
πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
•
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πρακτικής-

Πρωτοβουλίας BlueGrowth σε άλλα παρόμοια οικοσυστήματα αστικής-παράκτιας
ανάπτυξης.
•

Διοργάνωση διακρατικών συναντήσεων / εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν αρχικούς και
νέους εταίρους – ευρωπαϊκές πόλεις για τη μεταφορά της καλής πρακτικής.

•

Διερεύνηση του τοπικού οικοσυστήματος που συμμετέχει και προωθεί την καλή
πρακτική.

•

Προετοιμασία Πρότασης έργου που θα υποβληθεί εκ νέου στο Πρόγραμμα URBACT και
θα εστιάζει στη διεύρυνση του Δικτύου (Transfer network) και στην εισαγωγή σε αυτό
η

νέων μελών (2 φάση εκτέλεσης του έργου).
Εταιρικό σχήμα: Δήμος Πειραιά (συντονιστής εταίρος), Δήμος Burgas (Βουλγαρία) και Δήμος Matosinhos
(Πορτογαλία)
η
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