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Μπλε Οικονομία, νέες τεχνολογίες και ευκαιρίες 
χρηματοδότησης: εκεί εστίασε το 1ο Επιχειρηματικό 

Φόρουμ του έργου BLUE DEAL 

• Το πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ του έργου BLUE DEAL, με τίτλο «e-Blue 
Agora», έκλεισε με περισσότερους από 520 συμμετέχοντες από 18 
διαφορετικές χώρες 

 
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το πρώτο Επιχειρηματικό 
Φόρουμ του ευρωπαϊκού έργου BLUE DEAL στο πλαίσιο της διαδικτυακής 
εκδήλωσης Circle the Med - The Mediterranean Online Forum 2020, που 
επικεντρώθηκε στην κυκλική οικονομία. 
 
Το Επιχειρηματικό Φόρουμ είχε ως στόχο τη μεταφορά γνώσεων και εργαλείων 
του έργου BLUE DEAL σε ιδιώτες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜμΕ) και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ενθαρρύνοντας την 
αλληλεπίδρασή μεταξύ τους και δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργασίας. 
 
Κατά την πρώτη συνεδρία, ο συντονιστής του έργου BLUE DEAL, Καθηγητής 
Simone Bastianoni, επεσήμανε τους κύριους στόχους του έργου, καθώς και τις 
επερχόμενες δράσεις του, και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά το πρώτο 
χρόνο ζωής του έργου. Παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων BLUE DEAL Transferring Labs (Εργαστηρίων 
Μεταφοράς) και η σημασία της συμμετοχής των πολιτών κατά τη διάρκεια των 
συμμετοχικών διαδικασιών. Ο κύριος Χριστόφορος Περράκης, εκπροσωπώντας το 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΚΑΠΕ, παρουσίασε 
το Πρωτόκολλο Μεταφοράς του έργου BLUE DEAL που προβλέπεται για την 
ενεργή συμμετοχή των ΜμΕ. Ο κύριος Κώστας Καραμάνης εκπροσώπησε το 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και παρουσίασε το Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο 
δίκτυο υποστήριξης των ΜμΕ στον κόσμο με διεθνείς φιλοδοξίες, και πώς θα 
μπορούσε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
Μπλε Ενέργειας. Ο κύριος Καραμάνης εξέφρασε την πρόθεση του Δικτύου να 
συνεργαστεί με τους εταίρους του έργου BLUE DEAL συνεισφέροντας με τις 
υπηρεσίες του. 
 
Η δεύτερη συνεδρία του Φόρουμ αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου σε 11 εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο τομέα της Μπλε Ενέργειας, προερχόμενες από την Ιταλία 
(Wave for Energy Srl., Tecnomac Srl., KUMA Energy Srl.), την Ελλάδα (FEAC 
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Engineering PC, KiNNO Consultants - InnoEnergy HUB Greece-Cyprus), την 
Ισπανία (TYPSA, Rover Maritime, Rotary Wave), την Κύπρο (SignalGeneriX, 
SWEL-Sea Wave Energy Ltd.) και το Ισραήλ (Eco Wave Power), οι οποίες 
παρουσίασαν την επιχείρησή τους και τις τεχνολογίες που αναπτύσσουν στον 
τομέα της Μπλε Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ έχουν την δυνατότητα 
να κανονίσουν διαπροσωπικές διαδικτυακές συναντήσεις προκειμένου να λάβουν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εταιρείες και να επιτύχουν 
πιθανές συνέργειες. 
 
Κατά την τελευταία συνεδρία, η κα. Βάγια Πιτέλη (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ), ο κος. Darko 
Fercej (E-Zavod), η κα. Valentina Rosini (SVIM-Svuluppo Marche Srl.), ο κος. 
Andrea Rosini (ILMA Srl.) και ο κος. Θανάσης Κουκουνάρης (Dynamic Vision) 
εστίασαν στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης που διατίθενται σε ΜμΕ οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά της Μπλε Ενέργειας, στις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης από το πλήθος (crowd-funding) και στην χρηματοδότηση έργων 
μέσω του συστήματος κουπονιών. 
 
Περισσότερα από 520 άτομα από 18 διαφορετικές χώρες παρακολούθησαν το 
Φόρουμ και δεν έχασαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά 
πραγματοποιώντας ερωτήσεις στους ομιλητές. 
 
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Interreg MED BLUE DEAL Modular Project 
και το BLUE GROWTH Horizontal Project. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 

BLUE DEAL Modular Project  
https://blue-deal.interreg-med.eu/ 
email: bluedeal@unisi.it 

BLUE GROWTH Horizontal Project  
https://blue-growth.interreg-med.eu/ 
email: medbluegrowth@gmail.com 

 
 
 
 
Το έργο BLUE DEAL είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποτελείται από 13 εταίρους 
προερχόμενους από 7 Μεσογειακές χώρες και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Μηχανισμό Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ), με συνολικό προϋπολογισμό 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. 
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