
                                                                                            

 

BLUACT  (provisional)   

Πρόγραµµα: URBACT III  

Λέξεις κλειδιά Γαλάζια Οικονομία, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Επιχειρηματικότητα, Οικονομία της 

Γνώσης, Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη 

 

Το έργο: Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετείχε ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο BLUACT κατά 

τη χρονική περίοδο από τον 12ο/2018 ως τον 6ο/2021. Σκοπός του έργου ήταν  η εισαγωγή και 

ενσωµάτωση της πρωτοβουλίας BlueGrowth, του διαγωνισµού καινοτοµίας για την ενίσχυση 

παραδοσιακών οικονοµικών δραστηριοτήτων µε νέες και βιώσιµες  επιχειρηµατικές ιδέες που 

σχετίζονται µε τον ναυτιλιακό τοµέα και τη Γαλάζια Οικονοµία  που υλοποιεί ο ∆ήµος σε άλλες 

λιµενικές και παράκτιες ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον τρόπο αυτό ο ∆ήµος Πειραιά µετέφερε την 

καλή αυτή πρακτική στο Mataro της Ισπανίας, την Ostend του Βελγίου, το Matosinhos της 

Πορτογαλίας, το Burgas της Βουλγαρίας, το Galati της Ρουµανίας και το Salerno της Ιταλίας. 

 

Τον Απρίλιο 2021 το ευρωπαϊκό πρόγραµµα URBACT III δηµοσίευσε πρόσκληση µε την οποία 

έδινε τη δυνατότητα σε πόλεις-επικεφαλής εταίρους να υποβάλουν εκ νέου πρόταση, ώστε να 

διεκδικήσουν τη µεταφορά της καλής πρακτικής τους και σε άλλες πόλεις. 

Ο ∆ήµος Πειραιά ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση και υπέβαλε πρόταση, η οποία 

εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2021. Σύµφωνα µε αυτή η καλή πρακτική του διαγωνισµού Bluegrowth 

θα µεταφερθεί στις πόλεις-λιµάνια: Boulogne sur Mer (Γαλλία), Gdansk Entrepreneurship 

Foundation (Πολωνία), Liepaja (Λετονία) και Regional development center Koper (Σλοβενία).     

Ο ρόλος του ∆ήµου Πειραιά:  

Ο ∆ήµος Πειραιά διαδραµατίζει έναν καθοριστικό ρόλο, ως Επικεφαλής Εταίρος, στην υλοποίηση 

του BLUACT. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαµβάνει τις εξής ενέργειες:   

∆ιαχείριση  του  δικτύου  BLUACT:  δηµιουργία  µιας  ισχυρής  οµάδας  και  ενός  

αποτελεσµατικού µηχανισµού φυσικής και οικονοµικής διαχείρισης και παρακολούθησης του 

έργου.  

∆ιακρατικές  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.  

∆ράσεις 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:  

 ∆ήµος Πειραιά (επικεφαλής εταίρος), Regional development centre Koper (Σλοβενία)  

Liepaja   (Λετονία), Gdansk Entrepreneurship Foundation  (Πολωνία), Boulogne sur mer (Γαλλία) 

∆ιάρκεια: 18 µήνες, Ιούνιος 2021 – ∆εκέµβριος 2022  

 
Συνολικός Π/Υ:  549.668,00 € 
 
Π/Υ ∆ήµου Πειραιά: 190.444,00 € 

 


