TechRevolution
Πρόγραμμα: URBACT III – Transfer Networks
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή Οικονομίας, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Επιχειρηματικότητα, Οικονομία της
Γνώσης, Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη
Το έργο:
Μέσω του διακρατικού δίκτυού μεταφοράς «TechRevolution», η πόλη Barnsley επιχειρεί τη
μεταφορά της καλής πρακτικής «Enterprising Barnsley» σε έξι ευρωπαϊκούς δήμους, μεταξύ των
οποίων και στο Δήμο Πειραιά.
Η συγκεκριμένη καλή πρακτική συνδέεται με την υποστήριξη επιχειρήσεων/επιχειρηματικών
εγχειρημάτων με στόχο την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Στο επίκεντρο αυτής της υποστήριξης είναι
η προσπάθεια μετασχηματισμού της τοπικής οικονομίας σε μια νέα οικονομία που θα βασίζεται
πλέον στις νέες τεχνολογίες (με έμφαση στις ΤΠΕ) και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και
επιχειρήσεις σε νέους παραγωγικούς τομείς. Μέσω της καλής αυτής πρακτικής, εφαρμόζονται
στοχευμένα προγράμματα υποστήριξης μιας επιχειρηματικής ιδέας, ανεξάρτητα από το βαθμό
ωρίμανσής της, αρκεί να είναι καινοτόμος, ανταγωνιστική και οικονομικά βιώσιμη.
Στην καρδιά της πρακτικής «Enterprising Barnsley», βρίσκεται η υποδομή Digital Media Center
(DMC). Το DMC είναι ένας κόμβος (Hub) παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης που δίνει
έμφαση στην δημιουργική και ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Το DMC προωθεί συνέργειες στο
πλαίσιο της «τετραπλούς έλικας» , με στόχο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που
προκύπτουν από τη ζήτηση σε προϊόντα, δεξιότητες και υπηρεσίες στους τομείς της ψηφιακής και
δημιουργικής οικονομίας.
Ως αποτέλεσμα, η πρακτική Enterprising Barnsley έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό νέων
θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια και έχει αναδείξει το DMC σε επιχειρηματικό κόμβο με υψηλή
διεθνή αναγνωρισιμότητα.
O ρόλος του Δήμου Πειραιά
Στόχος της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο δίκτυο μεταφοράς TechRevolution είναι η απόκτηση
γνώσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια ευρέως αναγνωρισμένη και με πολύχρονη εμπειρία
υποδομή (όπως το DMC), με τον εξοπλισμό που διαθέτει και τις υπηρεσίες που παρέχει, στηρίζει
αποτελεσματικά την τοπική επιχειρηματικότητα και βοηθά επιτυχώς υποψήφιες (αλλά και
υφιστάμενες) επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές βελτιώνοντας τη δυναμική τους, στο τομέα ή
με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.
Ο Δήμος Πειραιά θα συμμετάσχει ενεργά στις δραστηριότητες Διακρατικής Ανταλλαγής και
Εκμάθησης του έργου και θα υποστηρίξει τις εργασίες της Τοπικής Ομάδας Urbact που θα
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσαρμογή και μεταφορά της καλής πρακτικής. Θα
αφιερώσει επίσης επαρκείς πόρους για να συμβάλει στην υλοποίηση της επικοινωνιακής
στρατηγικής του έργου.
Εταιρικό Σχήμα: Συντονιστής Εταίρος: Δήμος Barnsley (Ηνωμένο Βασίλειο)
Λοιποί εταίροι: Δήμοι Πειραιά , Bacau (Ρουμανία), Nyiregyhaza (Ουγγαρία),
Pardubice (Τσεχία), Schiedam (Ολανδία) και Vilanova (Ισπανία).
η

Διάρκεια έργου: 24 μήνες, Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2020 (2 φάση εφαρμογής URBACT)
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 599.933,49
Προϋπολογισμός Δήμου Πειραιά: €63.720

