BLUACT 2nd WAVE URBACT NETWORK to międzynarodowy projekt, którego celem jest wdrożenie w
wybranych miastach europejskich wypracowanych przez lidera projektu - miasto Pireus – dobrych
praktyk w zakresie stymulowania innowacyjności niebieskiej i zielonej gospodarki oraz
przeprowadzenie konkursu i programu inkubacyjnego dla branży morskiej.
Celami projektu są:
•
•
•
•

Połączenie tradycyjnych aktywności ekonomicznych z obszaru branży morskiej
z innowacyjnymi pomysłami biznesowymi.
Zainspirowanie młodych przedsiębiorców i wsparcie ich w budowaniu przedsięwzięć
odnoszących się do zasobów morskich i słodkowodnych.
Wymiana wiedzy pomiędzy osobami rozpoczynającymi działalność biznesową a bardziej
doświadczonymi przedsiębiorcami z sektora zielonej i niebiekiej ekonomii.
Stworzenie nowych zawodów i wzmocnienie ekosystemu przedsiębiorczego i startupowego
w obszarze niebieskiej ekonomii.

Konkurs dla startupów
Konkurs na innowacje w niebieskiej gospodarce odbędzie się w 2021 i 2022 r. w miastach
partnerskich projektu: Pireusie (Grecja), Gdańsku (Polska), Koprze (Słowenia) i Boulogne-sur-Mer
(Francja). Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, reprezentujący miasto Gdańsk, jest jednym
z partnerów projektu.

W poszczególnych miastach powstają Grupy Lokalne URBACT, angażujące lokalnych interesariuszy I
interesariuszki do wspierania organizacji konkursu i tym samym stymulowania rozwoju niebieskiej
gospodarki w regionie.
GRUPA LOKALNA URBACT (URBACT LOCAL GROUP, ULG) składa się z osób reprezentujących
instytucje, organizacje, firmy i uczelnie związane z sektorem morskim. Do zadań jej członków i
członkiń należą przede wszystkim:
•
•
•

Wyznaczenie strategicznego kierunku konkursu
Szerokie promowanie konkursu
Pełnienie roli jurorów i jurorek w konkursie

ULG będzie funkcjonowała do grudnia 2022 r. Jej członkowie i członkinie wezmą udział w lokalnych
i międzynarodowych wydarzeniach, warsztatach, konferencjach i spotkaniach.
Projekt jest finansowany z unijnego programu URBACT III, który pomaga miastom w opracowywaniu
zrównoważonych, pragmatycznych rozwiązań poprzez integrację ekonomicznych, społecznych i
środowiskowych zagadnień miejskich.
WIĘCEJ O PROJEKCIE: https://www.bluact.eu/2nd-wave, https://urbact.eu/bluact-second-wave

Projekt: „URBACT III Transfer Networks Second Wave – BluAct 2nd Wave”, w ramach Programu Operacyjnego URBACT
III (URBACT III Operational Programme)
Dofinansowanie UE w wysokości 425 151.20 EUR

