
  

 

 

 

 

 

BLUACT – BLUegrowth cities in ACTion – 2
η
 Φάση 

Πρόγραμμα :     URBACT III –Δίκτυα Μεταφοράς (Transfer Neworks)  

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 Νέες και βιώσιμες  

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.  

Η προσαρμογή και η αποτελεσματική μεταφορά (αξιοποίηση σε άλλα περιβάλλοντα) της Πρωτοβουλίας είναι ο 

βασικός σκοπός του BLUACT που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής 

συνεργασίας URBACT-Δίκτυα Μεταφοράς. Έτσι, η προστιθέμενη αξία του έργου BLUACT αφορά στην εισαγωγή 

και ενσωμάτωση της καλής πρακτικής - Πρωτοβουλίας BlueGrowth στις πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης άλλων 

λιμενικών και παράκτιων πόλεων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του BLUACT συνοψίζονται 

ως εξής. 

 Προώθηση της δημιουργίας 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 συνεργατικού δικτύου με επίκεντρο τη γαλάζια οικονομία. 

Η ενίσχυση και η διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας BLUACT αλλά και η ανάδειξή των προϋποθέσεων και 

της δυναμικής μεταφοράς της Πρωτοβουλίας σε άλλες πόλεις ήταν οι προτεραιότητες εργασίας κατά την 6μηνη 

εφαρμογή της 1ης φάσης του προγράμματος URBACT (Απρίλιος - Οκτώβριος 2018). Εκτός από τον Πειραιά 

(υπεύθυνος του έργου) στη 1
η
 φάση συμμετείχαν επίσης οι δήμοι Burgas και Matosinhos. 

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2018, η ανανεωμένη πρόταση BLUACT εγκρίθηκε εκ νέου, στο πλαίσιο της 2
ης

 φάσης 

εφαρμογής των δικτύων μεταφοράς URBACT. Πλέον, η εταιρική σχέση BLUACT διευρύνθηκε με την εισαγωγή 5 

ακόμη πόλεων: Galati, Salerno, Szczecin, Ostend και Mataro. Η 2
η
 φάση (διάρκειας 24 μηνών) είναι 

επικεντρωμένη στην υλοποίηση δραστηριοτήτων, σε διακρατικό και τοπικό επίπεδο, που στοχεύουν στην 

προσαρμογή και αποτελεσματική μεταφορά της Πρωτοβουλίας Blue Growth σε κάθε μία από τις παραπάνω 7 

«πόλεις μεταφοράς» (transfer cities). 

Κατά τη διάρκεια της 2ης Φάσης, το έργο BLUACT προωθεί τη προσαρμογή και μεταφορά της καλής πρακτικής 

BlueGrowth, σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής που προδιαγράφηκε κατά τη 1
η
 Φάση του έργου. Στην 

εφαρμογή αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν το δυναμικό μεταφοράς των συμμετεχόντων εταίρων, οι τοπικές  

(κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες) συνθήκες, ο βαθμός ενεργοποίησης των φορέων που θα εφαρμόσουν την 

προσαρμοσμένη πρακτική σε τοπικό επίπεδο, η προηγούμενη εμπειρία τους στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων/δράσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τη γαλάζια οικονομία, οι οργανωτικές 

ικανότητες των πολιτικών και παραγωγικών ηγεσιών στην κάθε πόλη-εταίρο, καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι για 

την μεταφορά-προσαρμογή . Σε κάθε περίπτωση, οι εταίροι του δικτύου BLUACT έχουν τη δυνατότητα να 

αναπαράγουν είτε πλήρως είτε μερικώς την Πρωτοβουλία Blue Growth. 



Ο ρόλος του Δήμου Πειραιά: 

Ο Δήμος Πειραιά διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο, ως Επικεφαλής Εταίρος, στην υλοποίηση του BLUACT. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τις εξής ενέργειες:  

 Διαχείριση του δικτύου BLUACT: δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας και ενός αποτελεσματικού 

μηχανισμού φυσικής και οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου. 

 Διακρατικές ανταλλαγές και εκμάθηση: αφορά στη μεθοδολογία και την εφαρμογή πρακτικών 

ανταλλαγής και μάθησης σε διακρατικό επίπεδο για τη μεταφορά της καλής πρακτικής στις πόλεις 

εταίρους, καθώς και στη βελτίωση / αναβάθμιση της ίδιας της καλής πρακτικής. 

 Προώθηση της τοπικής διάστασης: αφορά στην υλοποίηση τοπικών δραστηριοτήτων μεταφοράς και 

εκμάθησης της (προσαρμοσμένης) καλής πρακτικής και βασίζεται στην εγκατάσταση και λειτουργία 

μιας αποτελεσματικής τοπικής ομάδας URBACT (ULG) σε κάθε πόλη-εταίρο που θα συγκεντρώνει, 

καταγράφει και διαχέει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής. 

 Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης: αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου επικοινωνίας 

στο οποίο εμπλέκονται όλοι οι εταίροι, προκειμένου να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τα βασικά 

μηνύματα, τους σκοπούς και τα αποτελέσματα του έργου. 

Εταιρικό σχήμα:   Δήμος Πειραιά (συντονιστής εταίρος), καθώς και οι Δήμοι  Burgas (Βουλγαρία), Matosinhos 

(Πορτογαλία), Galati (Ρουμανία) Salerno (Ιταλία), Szczecin (Πολωνία), Ostend (Βέλγιο) και Mataro (Ισπανία). 

Διάρκεια: 24 μήνες, Δεκέμβριος 2018  – Δεκέμβριος 2020 (2
η
 φάση) 

Συνολικός Προϋπολογισμός : 520.000 € 

Δήμος Πειραιά: 126.852 € 


