
                                                         

 

 

GRESS – 1η Φάση 

Πρόγραµµα INTERREG EUROPE 

Λέξεις Κλειδιά: Γαλάζια Οικονοµία, Πράσινη Οικονοµία, Νεοσύστατες ΜΜΕ, Επιχειρηµατικότητα, 

∆ιαπεριφερειακή Μεταφορά Γνώσης, Ελκυστικότητα , Οικονοµικά Κίνητρα 

 

Το έργο: Η ανάγκη να προωθηθεί  µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, 

παρέχει πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Ο νόµος για τις µικρές επιχειρήσεις τονίζει ότι η ΕΕ και τα 

κράτη µέλη πρέπει να επιτρέψουν στις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα καλών πρακτικών που ενισχύουν την ικανότητα των πράσινων 

και γαλάζιων εταιρειών, αλλά δυστυχώς, πολλά από αυτά δεν  υιοθετούνται σε πολλές περιοχές 

και παραµένουν αναξιοποίητα. 

Ο στόχος του GRESS είναι να βελτιώσει τις πολιτικές της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, 

ενισχύοντας τις ικανότητες για την ενεργοποίηση και τη σύσταση βιώσιµων και ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων - τεχνοβλαστών στην πράσινη οικονοµία. 

 

Οι εταίροι θα εφαρµόσουν µια διαδικασία εκµάθησης πολιτικής σε πέντε στάδια:  

1) Καταγραφή της κατάστασης της πράσινης ανάπτυξης σε κάθε περιοχή 

2) Ανταλλαγή εµπειριών και προσδιορισµός ορθών πρακτικών για αµοιβαία µάθηση 

3) Αξιολόγηση και κατάταξη των σχετικών πρακτικών από οµότιµους στις ΜΜΕ  

4)∆ηµιουργία ιδεών όσον αφορά στην πολιτική παρέµβαση µε  διαπεριφερειακή µεταφορά 

 γνώσης  

5) Ανάπτυξη και παρακολούθηση περιφερειακών σχεδίων δράσης 

 

 Οι βελτιώσεις αποσκοπούν  

 Στη δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών για δραστηριοποίηση των ΜΜΕ στην πράσινη και 

γαλάζια οικονοµία,  

 στην αύξηση του αριθµού των συµµετεχόντων και τη βελτίωση στην ποιότητα των 

προγραµµάτων κατάρτισης για πράσινες νεοσύστατες επιχειρήσεις,  

 στην προσέλκυση περισσότερων ΜΜΕ µε σκοπό να συµµετάσχουν σε δηµόσιες προµήθειες 

πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών,  



 στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε επιχειρηµατικά κεφάλαια εκτός της τοπικής περιφέρειας, 

καθιστώντας τις πόλεις και τις περιφέρειες πιο ελκυστικές για τους νέους επιχειρηµατίες στους 

πράσινους τοµείς,  

 στην αύξηση του αριθµού των ανταγωνιστικών νεοσύστατων επιχειρήσεων και των spin-off 

(τεχνοβλαστοί) εντός της πράσινης οικονοµίας  

 

Ο ρόλος του ∆ήµου Πειραιά 

 

Ο Πειραιάς θεωρείται η θαλάσσια πρωτεύουσα της Ελλάδας και κοµίζει έξυπνη εξειδίκευση στη 

γαλάζια οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένης της βιώσιµης αλιείας, των µεταφορών, των καθαρών 

τεχνολογιών (cleantech), των ΤΠΕ, των νέων υλικών, της ναυπηγικής βιοµηχανίας και του 

τουρισµού.  

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Πειραιάς θα εστιάσουν σε µέτρα σχετικά µε πράσινες και γαλάζιες 

νεοσύστατες επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα, αυτό έχει επιτευχθεί τόσο µε την πρωτοβουλία του 

BlueGrowth Initiative, για την υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων που σχετίζονται µε τη 

γαλάζια οικονοµία και το περιβάλλον όσο και µε και το νεοσύστατο κέντρο επιχειρηµατικής 

καινοτοµίας για τη γαλάζια ανάπτυξη. 

 

Η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο GRESS αναµένεται να συµβάλει στην παραγωγή ποιοτικών 

έργων για την υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων, στην εφαρµογή  έξυπνων και 

βιώσιµων µεταφορών ( logistics), στην προώθηση της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και των ΤΠΕ, 

στη δηµιουργία νέων και αειφόρων υλικών και  στην κατασκευή σκαφών χαµηλών εκποµπών. 

Με τη συµµετοχή του στο έργο GRESS, ο ∆ήµος Πειραιά θα αποκτήσει σηµαντική εµπειρία όσον 

αφορά στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στη βιωσιµότητα των γαλάζιων νεοσύστατων επιχειρήσεων 

και στην ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε επιχειρηµατικά κεφάλαια στον εν λόγω τοµέα. 

 
 

Εταιρικό σχήµα:  ∆ήµος Kristiansand - Νορβηγία (επικεφαλής εταίρος), ∆ήµος Πειραιά (Ελλάδα), 

West Pomeranian Region (Πολωνία), Μητροπολιτική πόλη της Μπολόνιας (Ιταλία), Foundation 

Cleantech Bulgaria (Βουλγαρία). 

 

∆ιάρκεια: 30 µήνες, Αύγουστος 2019 – Ιανουάριος 2022 (1η φάση) 

 

Συνολικός Προϋπολογισµός:  1.054.671,00 € 

 

Προϋπολογισµός ∆ήµου Πειραιά: 166.840,00 € 


