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Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των 
καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και 
των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της 
Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – 
Ιονίου. Οι εταίροι 7 Περιφερειών εστιάζουν στη 
διακρατική και διατομεακή συνεργασία καθώς και στην 
καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών 
μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της κοινοτικής 
προσέγγισης.
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Υπουργείο Οικονομίας του Μαυροβουνίου 

Κροατικός Ναυτιλιακός Κλάδος,  Cluster Ανταγωνιστικότητας 
Αλβανικός Οργανισμός Ανάπτυξης των Επενδύσεων

 Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Εφαρμοσμένης 
Γεωφυσικής (Ιταλία) Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

 ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΟΥ
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7 Εταίροι 4 Χώρες

   Προϋπολογισμός
   1.5 M €

5 Συνεργαζόμενοι 
Εταίροι

 Διάρκεια
22 Μήνες

Οικονομικό Επιμελητήριο Κροατίας, 
Επιμελητήριο της Κομητείας του Ζαντάρ

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο του Καμερίνο

Πρωτοβουλία για την 
Κεντρική Ευρώπη 

Αναπτυξιακό Ταμείο 
της Αλβανίας

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Περιφέρεια της Απουλίας

Εταίροι του Έργου

Επικεφαλής Εταίρος



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

BLUE LABS, WORKSHOPS, HACKATHONS
Το έργο BLUE_BOOST θα περιλαμβάνει 
Blue Labs, workshops και hackathons ως 
καινοτόμα και διαδραστικά εργαλεία 
καθοδήγησης, όπου οι επιχειρήσεις θα 
αναπτύξουν το δικό τους καινοτόμο έργο 
με την δημιουργική παρακίνηση και 
καθοδήγηση από ειδικούς στη Γαλάζια 
Ανάπτυξη ή/και στην καινοτομία.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 
Σχεδίαση μιας διακρατικής βάσης 
δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας, 
δηλαδή νέων φορέων καινοτομίας και 
ειδικών στη Γαλάζια Ανάπτυξη, με σκοπό 
την προώθηση της τεχνογνωσίας και την 
παροχή καινοτομικής καθοδήγησης σε 
ένα διακρατικό πλαίσιο.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Παροχή έως 350.000€ για τουλάχιστον 
35 έργα μικρής κλίμακας στο πλαίσιο 
του “Γαλάζιου Μηχανισμού Κουπονιών 
Καινοτομίας”, προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση 
καινοτομικών σχεδίων που θα 
αναπτυχθούν από τις επιχειρήσεις. 

Υποστήριξη μιας διακρατικής 
Στρατηγικής Δικτύωσης Καινοτομίας 
και ενός Κοινού Σχεδίου Δράσης για 
την μακροπρόθεσμη κεφαλαιοποίηση 
των αποτελεσμάτων του έργου, για 
τους θαλάσσιους συνεργατικούς 
σχηματισμούς των εμπλεκόμενων 7 
περιφερειών Αδριατικής-Ιονίου και 
πέραν αυτών.

Οι θαλάσσιοι συνεργατικοί σχηματισμοί στις 
περιοχές της ADRION χαρακτηρίζονται από υψηλή 
ανομοιογένεια δραστηριοτήτων, χάσμα 
αλληλεπίδρασης των τεσσάρων τους ελίκων και 
ανεπαρκή ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
σχηματισμών, ιδίως σε διατομεακό επίπεδο.

Το έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση της 
μεταφοράς τεχνογνωσίας, στη διακρατική και 
διατομεακή συνεργασία των βασικών φορέων 
καινοτομίας στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, 
με την ενδυνάμωση των σχέσεων και 
αλληλεπιδράσεων τόσο στο εσωτερικό των 
συνεργατικών σχηματισμών, όσο και μεταξύ τους, 
στη βάση μιας ανοιχτής, διαμοιρασμένης γνώσης 
και κοινοτικής προσέγγισης.

Η συνεργασία με νέους φορείς καινοτομίας, όπως 
fab-labs, co-working spaces, makerspaces, 
innovation hubs, living labs, tech-shops κ.λπ. 
αποτελεί βασικό στοιχείο γεφύρωσης του 
χάσματος μεταξύ της τετραπλής έλικας των 
στοχευμένων θαλάσσιων συνεργατικών 
σχηματισμών. Στόχος είναι να διερευνηθούν 
πιθανές γόνιμες διατομεακές νέες ιδέες, νέες 
συμμαχίες και δικτύωση μεταξύ ατόμων, 
κοινοτήτων, επιχειρήσεων, οργανισμών και 
θεσμών της Γαλάζιας Οικονομίας.

ενίσχυση των διαδικασιών καινοτομίας στους 
τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην 
μακροπεριφέρεια  Αδριατικής- Ιονίου

παρακίνηση και καθοδήγηση καινοτομικών 
ικανοτήτων των ΜΜΕ/Start-Up επιχειρήσεων 
στους  παραδοσιακούς τομείς  της  Γαλάζιας 
Ανάπτυξης (αλιεία και κατασκευή πλοίων), καθώς 
και στους αναδυόμενους (γαλάζιες τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, 
πράσινης ναυπηγικής, ρομποτικής, νέων υλικών 
κλπ)

παροχή καινοτομικής καθοδήγησης ΜΜΕ/Start-Up 
επιχειρήσεων σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας

χρηματοδότηση έως 350.000€ σε επιλεγμένες 
επιχειρήσεις για την υλοποίηση του καινοτομικού 
σχεδίου τους 

ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης των ειδικών στη 
Γαλάζια Ανάπτυξη καθώς και των φορέων 
καινοτομίας σε διακρατικό πλαίσιο 

προώθηση διακρατικής Στρατηγικής Δικτύωσης 
Καινοτομίας και Κοινού Σχεδίου Δράσης για την 
υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών μεταξύ 
των εμπλεκομένων στη Γαλάζια Ανάπτυξη.
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