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8ΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
BLUE GROWTH PIRAEUS 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε 
στον 8O Διαγωνισμό Καινοτομίας 
“Blue Growth Piraeus” για τη 
Γαλάζια Οικονομία που διοργανώνει 
ο Δήμος Πειραιά, το Πανεπιστήμιο του 
Πειραιά και το Κέντρο Προώθησης 
Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά.

Ο 8ος διαγωνισμός, ως “blue innovation 
challenge” προσκαλεί ομάδες φοιτητών/
μαθητών/τριών και νεοφυών επιχειρήσεων να 
συναγωνιστούν για να δώσουν βιώσιμες λύσεις 
ή για να αναπτύξουν καινοτομίες σε όλους τους 
εδραιωμένους και αναδυόμενους τομείς της 
γαλάζιας οικονομίας. 

H «γαλάζια οικονομία» αναφέρεται στη βιώσιμη 
χρήση των ωκεάνιων πόρων για την οικονομική 
ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την υγεία των οικοσυστημάτων των ωκεανών, 
των θαλασσών και των ακτών μιας χώρας.

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην 
υποστήριξη και ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών 
και νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν 
καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση 
βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 
οι τομείς της γαλάζιας οικονομίας, όπως η 
ρύπανση, η αντιμετώπιση και η ανθεκτικότητα 
στην κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για βιώσιμη 
ενέργεια αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και 
την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). 
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Α) Start-Ups ή υφιστάμενες εδραιωμένες 
επιχειρήσεις που είτε βρίσκονται στο αρχικό 
στάδιο της υλοποίησης μίας καινοτόμου 
επιχειρηματικής ιδέας τους είτε θέλουν να 
αναδείξουν τη βιώσιμη επιχειρηματική λύση 
που έχουν ήδη αναπτύξει. 

Γιατί, θα κερδίσετε ένα σημαντικό χρηματικό 
ποσό για την καινοτόμο ιδέα σας. 

Γιατί, θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήστε 
την ιδέα σας! Γιατί, θα αποκομίστε εμπειρίες 
και θα γνωριστείτε με το οικοσύστημα της 
γαλάζιας οικονομίας της χώρας. Γιατί, θα 
δικτυωθείτε και θα αναπτύξτε από κοινού 
νέες δράσεις ή νέες ιδέες. 

Μπορείτε να υποβάλετε σήμερα αίτηση 
συμμετοχής  στο: 
bluegrowthpiraeus.gr/submit

Β) Οποιοσδήποτε του αρέσει να μετατρέπει τις 
προκλήσεις σε λύσεις δουλεύοντας ομαδικά 
(μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, επιχειρηματίες 
ή εν δυνάμει επιχειρηματίες). 

Γιατί, στη διαδικασία συμμετέχουν ως μέντορες 
σημαντικά στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας 
και της αγοράς της γαλάζιας οικονομίας.
 
Γιατί, θα μιλήστε και θα εμπλακείτε σε 
μία διαδικασία ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής υποστήριξης από το Κέντρο 
Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου 
Πειραιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
μαζί μας στο τηλέφωνο 6970149858 και στο 
email bluegrowthpir@gmail.com.
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