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Ο Πειραιάς 
διαμορφώνει τις 

δομές εκείνες που 
τον καθιστούν 

υπερτοπικό κέντρο 
της βιώσιμης 

γαλάζιας οικονομίας 
και καινοτομίας!

https://www.bluegrowthpiraeus.gr/

https://www.bluact.eu/

Δράσεις στήριξης 
επιχειρηματικότητας

και καινοτομίας
 Δήμου Πειραιά

Το Blue Lab αποτελεί το 
πρώτο κέντρο προώθησης 
και υποστήριξης της 
επιχειρηματικής καινοτομίας 
αποκλειστικά για τη Γαλάζια 
Ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Πρόκειται για μια εμβληματική 
πρωτοβουλία του Δήμου 
Πειραιά που σκοπό έχει 
να αποτελέσει εφαλτήριο 
για την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών σχημάτων, 
ιδεών και προϊόντων με χρήση 
προηγμένης τεχνολογίας, 
πάντα με γνώμονα τη Γαλάζια 
Οικονομία.

Αποτελεί έναν μοντέρνο 
και τεχνολογικά προηγμένο 
χώρο που υποδέχεται 
νέους που θέλουν να 
αναπτύξουν τεχνολογικές και 
επιχειρηματικές δεξιότητες, 
καλλιεργώντας, μέσα από μια 
σειρά υπηρεσιών, το πνεύμα 
της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας.

Ένα ευρωπαϊκό διακρατικό 
πρόγραμμα για τη μεταφορά 
της καλής πρακτικής του 
διαγωνισμού BlueGrowth Pi-
raeus για την προώθηση της 
γαλάζιας 
καινοτόμου και βιώσιμης 
επιχειρηματικότητας.

BlueGrowthPiraeus ο 
διαγωνισμός καινοτομίας που 
υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά από 
το 2014 για την ενίσχυση 
παραδοσιακών οικονομικών 
δραστηριοτήτων με νέες και 
βιώσιμες  επιχειρηματικές 
ιδέες που σχετίζονται με 
τον ναυτιλιακό τομέα και τη 
Γαλάζια Οικονομία.



Το «Κέντρο Προώθησης 
Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Δήμου Πειραιά» 
απευθύνεται  στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις του Δήμου 
Πειραιά και αποσκοπεί στην:
 
Α) υποστήριξη 
υφιστάμενων 
επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη καινοτομικών 
εφαρμογών (οι οποίες 
λειτουργούν έως 8 έτη) 
Β) υποστήριξη υπό 
σύσταση επιχειρήσεων 
με στοιχεία καινοτομίας 
(Startups).

Το «Κέντρο Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας 
Δήμου Πειραιά» 
στοχεύει στη δημιουργία 
ενός μόνιμου 
μηχανισμού στήριξης 
της επιχειρηματικότητας 
μέσω της παροχής 
εξατομικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον 
Δήμο Πειραιά.

Η Κοινότητα Γνώσης 
και Καινοτομίας για 
τη Γαλάζια Οικονομία 
του Δήμου Πειραιά 
αποσκοπεί στην ενίσχυση, 
συγκέντρωση και 
διάχυση της καινοτομίας 
και των σχετικών με τους 
κλάδους της Γαλάζιας 
Οικονομίας ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
καθώς και στη σύνδεση 
των επιχειρήσεων της 
ευρύτερης περιοχής 
με ερευνητικούς 
φορείς, αξιοποιώντας τα 
αποτελέσματα της έρευνας 
και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης για την 
παραγωγή και ενσωμάτωση 
καινοτόμων στοιχείων στην 
υπερτοπική οικονομία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
του Κέντρου Στήριξης 
της Επιχειρηματικότητας 
παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ   από 
εξειδικευμένους συμβούλους 
και αφορούν:

• Υπηρεσίες ανάπτυξης 
Στρατηγικού - 
Επιχειρηματικού Σχεδίου

• Υπηρεσίες αξιολόγησης 
Επιχειρηματικών Σχεδίων 
και υποστήριξη στη 
βελτίωσή τους

• Yπηρεσίες εκπόνησης 
Μελέτης Αγοράς

• Υπηρεσίες ανάπτυξης Mar-
keting Plan

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
σε θέματα Αναδιοργάνωσης 
και Bελτίωσης λειτουργίας 
της επιχείρησης 

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Κοστολόγησης υπηρεσιών 
και προϊόντων

• Υποστήριξη επιχειρήσεων 
στην Αναζήτηση 
Χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο του έργου 
αναπτύσσονται και 
διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ 
προς τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις του Πειραιά 
καινοτόμα τεχνολογικά 
προϊόντα και λύσεις που 
περιλαμβάνουν:

Εφαρμογή για την ενίσχυση της 
ασφάλειας και της επιχειρησιακής 
επίγνωσης επί των επιβατηγών πλοίων 
όπως τα κρουαζερόπλοια

Προληπτική συντήρηση μέσω πρόβλεψης 
πιθανών βλαβών μηχανών πλοίων

Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για τις 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορευμάτων 
μεταφορών (electronic Freight Transport 
Information, eFTI) στον Πειραιά

Πλατφόρμα προβολής και προώθησης 
των επιχειρήσεων Γαλάζιας Οικονομίας 
στον Πειραιά (eMall)

2ας Μεραρχίας & Φίλωνος 64
Τ.Κ. 18535, Πειραιάς

2114182013 | info@piraeusbsc.gr

Δεληγιώργη 107 και Τσαμαδού
Τ.Κ. 18534, Πειραιάς

2104142490 | e-mail: info@kics.gr

Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40, 
Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 

2104629300 (κινητό 6973736480) 
info@startup-piraeus.gr 

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 
οι εξής ενδεικτικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίας: 

• Κατάρτιση Επιχειρηματικού 
Σχεδίου και Πλάνου 
Καινοτομίας 

• Κατάρτιση Μarketing Plan 
και Πλάνου Εξωστρέφειας 

• Κοστολόγηση Προϊόντων 
και Υπηρεσιών 

• Εξειδικευμένες ψηφιακές 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες (π.χ. κατάρτιση 
σχεδίου ψηφιακού 
μετασχηματισμού, 
ανάλυσης κινδύνων, 
διαχείρισης ανθρώπινων 
πόρων) 

• Κατάρτιση 
Τεχνοοικονομικής Μελέτης 

• Παροχή υπηρεσιών 
διασύνδεσης και 
υποστήριξης στις 
διαδικασίες εύρεσης 
Χρηματοδοτικών 
Κεφαλαίων.


