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ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

                    Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016 
                    Α.Π.7992 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Προς: 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης  
2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόµες Λύσεις για τις Θαλάσσιες 
Προκλήσεις: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Σας γνωρίζουµε ότι ο Εκτελεστικός Οργανισµός για τις Μικρο-µεσαίες 
Επιχειρήσεις (EASME) δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τα Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόµες Λύσεις για τις Θαλάσσιες 
Προκλήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών 2016 για την 
υλοποίηση έργων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας. 

 
1. Γενικά 

Στην ΕΕ υπολογίζεται ότι 5 εκατ. εργαζόµενοι απασχολούνται στη γαλάζια 
οικονοµία, οι µισοί εκ των οποίων ανήκουν στον τοµέα του παράκτιου 
τουρισµού. Εκτός του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού που είναι η 
µεγαλύτερη δραστηριότητα σε ενωσιακό επίπεδο, η γαλάζια οικονοµία 
περιλαµβάνει τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, τις θαλάσσιες 
µεταφορές, υπεράκτιες δραστηριότητες, εκµετάλλευση κοιτασµάτων 
πετρελαίου και αερίου, σκάφη αναψυχής και λιµένες σκαφών αναψυχής, 
αλιεία, εσωτερικές πλωτές µεταφορές, προστασία των ακτών, αφαλάτωση, 
γαλάζια βιοτεχνολογία, υδατοκαλλιέργεια, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.α. 
Αυτοί είναι ορισµένοι από τους τοµείς που αναδείχθηκαν από τη Στρατηγική 
για τη Γαλάζια Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012), η οποία 
σκοπεύει στην ενίσχυση του δυναµικού για θέσεις απασχόλησης και 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ακτών, θαλασσών και ωκεανών. Ωστόσο, η 
καινοτοµία σε όλους τους τοµείς της γαλάζιας οικονοµία αποτελεί κρίσιµη 
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παράµετρο για την αξιοποίηση του δυναµικού για την ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης που µπορεί, επίσης, να αποφέρει σηµαντικά περιβαλλοντικά 
οφέλη. Αυτό επισηµαίνεται και στην πρόσφατη Ανακοίνωση Καινοτοµία στη 
Γαλάζια Οικονοµία: Αξιοποίηση των θαλασσών µας για την ανάπτυξη και τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας. ∆εδοµένης της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτοµίας από ένα σηµαντικό αριθµό ευρωπαϊκών προγραµµάτων, η δράση 
Γαλάζια Εργαστήρια αποβλέπει στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των 
σχετικών έργων και στην υποστήριξη καινοτόµων προσεγγίσεων που 
µπορούν να τα µεταφράσουν σε εµπορικά οφέλη. Η εν λόγω πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες σε 
επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης και εναρµονίζεται µε τις περιφερειακές 
στρατηγικές και πρωτοβουλίες. 
 
 
2. Στόχοι και θεµατικός χαρακτήρας δράσεων 

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη ενός καινοτόµου 
τρόπου εργασίας όπου οι νέοι επιστήµονες, υποστηριζόµενοι από ερευνητές, 
τη βιοµηχανία και τοπικούς φορείς σχεδιάζουν καινοτόµες λύσεις για µια 
βιώσιµη αειφόρο οικονοµία, προστατεύοντας τους θαλάσσιους πόρους και τα 
οικοσυστήµατα. Ένα Γαλάζιο Εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

� Προσανατολισµένο στα Αποτελέσµατα: παραγωγή εµπορεύσιµου 
προϊόντος ή υπηρεσίας. 

� Καινοτόµο: διαθέτει µια πιλοτική διάσταση. 
� Πολυτοµεακό: ανάπτυξη υπηρεσίας από οµάδα στην οποία 

συµµετέχουν ερευνητές, φοιτητές, εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού και 
του δηµόσιου τοµέα. 

� Εταιρικά καθοδηγούµενο: η υπηρεσία ή το προϊόν σχεδιάζεται και 
υλοποιείται σε διαβούλευση µε ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και 
τοπικές αρχές. 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τα έργα για 
τα Γαλάζια Εργαστήρια θα πρέπει να σχεδιάζουν λύσεις που είναι συναφείς, 
µεταξύ άλλων, µε τη θαλάσσια ρύπανση και την ενάλεια πολιτιστική 
κληρονοµιά. 
 

3. Κριτήρια επιλεξιµότητας αιτούντων 

∆ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν νοµικές οντότητες του δηµοσίου ή του 
ιδιωτικού τοµέα (ΜΚΟ, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
πανεπιστήµια, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα, µικρο-µεσαίες 
επιχειρήσεις, οµοσπονδίες και ενώσεις, αλιευτικοί όµιλοι). Οι προτάσεις θα 
πρέπει να υποβάλλονται από σύµπραξη τουλάχιστον 2 φορέων (ενός 
επιστηµονικού/ερευνητικού οργανισµού και ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού 
ή δηµοσίου δικαίου) που έχουν συσταθεί σε κράτος-µέλος της ΕΕ. 
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4. Προϋπολογισµός 
 
Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται 
προϋπολογισµός ύψους 1,7 εκατοµµυρίων ευρώ. Εκτιµάται  ότι θα 
χρηµατοδοτηθούν 5-6 προτάσεις, οι οποίες προτείνεται να αιτηθούν ποσά 
µεταξύ 200,000 και 500,000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται άλλα ποσά. 

5. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες 

Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε έντυπη µορφή µέχρι τις 31 
Μαΐου 2016 σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ (και στα ελληνικά), 
καίτοι προτείνεται η αγγλική γλώσσα για την ταχεία περάτωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης. 
 
Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το υποστηρικτικό υλικό της παρούσας 
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν από την εξής 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-labs-innovative-
solutions-maritime-challenges 

Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραµµα, και εφόσον αφορά διακρατικές δράσεις, πρέπει να τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και οι 
όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες). 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 

                                                     Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

                      ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Εξωτερικών 
Ε1 ∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων 
(e01@mfa.gr) 
2) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
∆/νση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε-mail: dee@culture.gr) 
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
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Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
5) ΠΕ∆ της Χώρας 
6) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr) 
7) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο         
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη 
4. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης, κ. Κ. Θεοδωρόπουλου 
5. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί 
στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις-
∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
6. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

� Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
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             Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
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∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

                    Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016 
                    Α.Π.7992 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Προς: 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης  
2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόµες Λύσεις για τις Θαλάσσιες 
Προκλήσεις: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Σας γνωρίζουµε ότι ο Εκτελεστικός Οργανισµός για τις Μικρο-µεσαίες 
Επιχειρήσεις (EASME) δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τα Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόµες Λύσεις για τις Θαλάσσιες 
Προκλήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών 2016 για την 
υλοποίηση έργων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας. 

 
1. Γενικά 

Στην ΕΕ υπολογίζεται ότι 5 εκατ. εργαζόµενοι απασχολούνται στη γαλάζια 
οικονοµία, οι µισοί εκ των οποίων ανήκουν στον τοµέα του παράκτιου 
τουρισµού. Εκτός του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού που είναι η 
µεγαλύτερη δραστηριότητα σε ενωσιακό επίπεδο, η γαλάζια οικονοµία 
περιλαµβάνει τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, τις θαλάσσιες 
µεταφορές, υπεράκτιες δραστηριότητες, εκµετάλλευση κοιτασµάτων 
πετρελαίου και αερίου, σκάφη αναψυχής και λιµένες σκαφών αναψυχής, 
αλιεία, εσωτερικές πλωτές µεταφορές, προστασία των ακτών, αφαλάτωση, 
γαλάζια βιοτεχνολογία, υδατοκαλλιέργεια, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.α. 
Αυτοί είναι ορισµένοι από τους τοµείς που αναδείχθηκαν από τη Στρατηγική 
για τη Γαλάζια Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012), η οποία 
σκοπεύει στην ενίσχυση του δυναµικού για θέσεις απασχόλησης και 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ακτών, θαλασσών και ωκεανών. Ωστόσο, η 
καινοτοµία σε όλους τους τοµείς της γαλάζιας οικονοµία αποτελεί κρίσιµη 
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παράµετρο για την αξιοποίηση του δυναµικού για την ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης που µπορεί, επίσης, να αποφέρει σηµαντικά περιβαλλοντικά 
οφέλη. Αυτό επισηµαίνεται και στην πρόσφατη Ανακοίνωση Καινοτοµία στη 
Γαλάζια Οικονοµία: Αξιοποίηση των θαλασσών µας για την ανάπτυξη και τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας. ∆εδοµένης της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτοµίας από ένα σηµαντικό αριθµό ευρωπαϊκών προγραµµάτων, η δράση 
Γαλάζια Εργαστήρια αποβλέπει στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των 
σχετικών έργων και στην υποστήριξη καινοτόµων προσεγγίσεων που 
µπορούν να τα µεταφράσουν σε εµπορικά οφέλη. Η εν λόγω πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες σε 
επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης και εναρµονίζεται µε τις περιφερειακές 
στρατηγικές και πρωτοβουλίες. 
 
 
2. Στόχοι και θεµατικός χαρακτήρας δράσεων 

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη ενός καινοτόµου 
τρόπου εργασίας όπου οι νέοι επιστήµονες, υποστηριζόµενοι από ερευνητές, 
τη βιοµηχανία και τοπικούς φορείς σχεδιάζουν καινοτόµες λύσεις για µια 
βιώσιµη αειφόρο οικονοµία, προστατεύοντας τους θαλάσσιους πόρους και τα 
οικοσυστήµατα. Ένα Γαλάζιο Εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

� Προσανατολισµένο στα Αποτελέσµατα: παραγωγή εµπορεύσιµου 
προϊόντος ή υπηρεσίας. 

� Καινοτόµο: διαθέτει µια πιλοτική διάσταση. 
� Πολυτοµεακό: ανάπτυξη υπηρεσίας από οµάδα στην οποία 

συµµετέχουν ερευνητές, φοιτητές, εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού και 
του δηµόσιου τοµέα. 

� Εταιρικά καθοδηγούµενο: η υπηρεσία ή το προϊόν σχεδιάζεται και 
υλοποιείται σε διαβούλευση µε ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και 
τοπικές αρχές. 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τα έργα για 
τα Γαλάζια Εργαστήρια θα πρέπει να σχεδιάζουν λύσεις που είναι συναφείς, 
µεταξύ άλλων, µε τη θαλάσσια ρύπανση και την ενάλεια πολιτιστική 
κληρονοµιά. 
 

3. Κριτήρια επιλεξιµότητας αιτούντων 

∆ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν νοµικές οντότητες του δηµοσίου ή του 
ιδιωτικού τοµέα (ΜΚΟ, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
πανεπιστήµια, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα, µικρο-µεσαίες 
επιχειρήσεις, οµοσπονδίες και ενώσεις, αλιευτικοί όµιλοι). Οι προτάσεις θα 
πρέπει να υποβάλλονται από σύµπραξη τουλάχιστον 2 φορέων (ενός 
επιστηµονικού/ερευνητικού οργανισµού και ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού 
ή δηµοσίου δικαίου) που έχουν συσταθεί σε κράτος-µέλος της ΕΕ. 
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4. Προϋπολογισµός 
 
Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται 
προϋπολογισµός ύψους 1,7 εκατοµµυρίων ευρώ. Εκτιµάται  ότι θα 
χρηµατοδοτηθούν 5-6 προτάσεις, οι οποίες προτείνεται να αιτηθούν ποσά 
µεταξύ 200,000 και 500,000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται άλλα ποσά. 

5. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες 

Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε έντυπη µορφή µέχρι τις 31 
Μαΐου 2016 σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ (και στα ελληνικά), 
καίτοι προτείνεται η αγγλική γλώσσα για την ταχεία περάτωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης. 
 
Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το υποστηρικτικό υλικό της παρούσας 
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν από την εξής 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-labs-innovative-
solutions-maritime-challenges 

Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραµµα, και εφόσον αφορά διακρατικές δράσεις, πρέπει να τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και οι 
όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες). 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 

                                                     Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

                      ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Εξωτερικών 
Ε1 ∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων 
(e01@mfa.gr) 
2) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
∆/νση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε-mail: dee@culture.gr) 
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
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Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
5) ΠΕ∆ της Χώρας 
6) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr) 
7) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
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(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο         
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη 
4. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης, κ. Κ. Θεοδωρόπουλου 
5. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί 
στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις-
∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
6. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

� Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
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             Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

                    Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016 
                    Α.Π.7992 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Προς: 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης  
2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόµες Λύσεις για τις Θαλάσσιες 
Προκλήσεις: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Σας γνωρίζουµε ότι ο Εκτελεστικός Οργανισµός για τις Μικρο-µεσαίες 
Επιχειρήσεις (EASME) δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τα Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόµες Λύσεις για τις Θαλάσσιες 
Προκλήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών 2016 για την 
υλοποίηση έργων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας. 

 
1. Γενικά 

Στην ΕΕ υπολογίζεται ότι 5 εκατ. εργαζόµενοι απασχολούνται στη γαλάζια 
οικονοµία, οι µισοί εκ των οποίων ανήκουν στον τοµέα του παράκτιου 
τουρισµού. Εκτός του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού που είναι η 
µεγαλύτερη δραστηριότητα σε ενωσιακό επίπεδο, η γαλάζια οικονοµία 
περιλαµβάνει τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, τις θαλάσσιες 
µεταφορές, υπεράκτιες δραστηριότητες, εκµετάλλευση κοιτασµάτων 
πετρελαίου και αερίου, σκάφη αναψυχής και λιµένες σκαφών αναψυχής, 
αλιεία, εσωτερικές πλωτές µεταφορές, προστασία των ακτών, αφαλάτωση, 
γαλάζια βιοτεχνολογία, υδατοκαλλιέργεια, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.α. 
Αυτοί είναι ορισµένοι από τους τοµείς που αναδείχθηκαν από τη Στρατηγική 
για τη Γαλάζια Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012), η οποία 
σκοπεύει στην ενίσχυση του δυναµικού για θέσεις απασχόλησης και 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ακτών, θαλασσών και ωκεανών. Ωστόσο, η 
καινοτοµία σε όλους τους τοµείς της γαλάζιας οικονοµία αποτελεί κρίσιµη 
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παράµετρο για την αξιοποίηση του δυναµικού για την ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης που µπορεί, επίσης, να αποφέρει σηµαντικά περιβαλλοντικά 
οφέλη. Αυτό επισηµαίνεται και στην πρόσφατη Ανακοίνωση Καινοτοµία στη 
Γαλάζια Οικονοµία: Αξιοποίηση των θαλασσών µας για την ανάπτυξη και τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας. ∆εδοµένης της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτοµίας από ένα σηµαντικό αριθµό ευρωπαϊκών προγραµµάτων, η δράση 
Γαλάζια Εργαστήρια αποβλέπει στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των 
σχετικών έργων και στην υποστήριξη καινοτόµων προσεγγίσεων που 
µπορούν να τα µεταφράσουν σε εµπορικά οφέλη. Η εν λόγω πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες σε 
επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης και εναρµονίζεται µε τις περιφερειακές 
στρατηγικές και πρωτοβουλίες. 
 
 
2. Στόχοι και θεµατικός χαρακτήρας δράσεων 

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη ενός καινοτόµου 
τρόπου εργασίας όπου οι νέοι επιστήµονες, υποστηριζόµενοι από ερευνητές, 
τη βιοµηχανία και τοπικούς φορείς σχεδιάζουν καινοτόµες λύσεις για µια 
βιώσιµη αειφόρο οικονοµία, προστατεύοντας τους θαλάσσιους πόρους και τα 
οικοσυστήµατα. Ένα Γαλάζιο Εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

� Προσανατολισµένο στα Αποτελέσµατα: παραγωγή εµπορεύσιµου 
προϊόντος ή υπηρεσίας. 

� Καινοτόµο: διαθέτει µια πιλοτική διάσταση. 
� Πολυτοµεακό: ανάπτυξη υπηρεσίας από οµάδα στην οποία 

συµµετέχουν ερευνητές, φοιτητές, εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού και 
του δηµόσιου τοµέα. 

� Εταιρικά καθοδηγούµενο: η υπηρεσία ή το προϊόν σχεδιάζεται και 
υλοποιείται σε διαβούλευση µε ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και 
τοπικές αρχές. 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τα έργα για 
τα Γαλάζια Εργαστήρια θα πρέπει να σχεδιάζουν λύσεις που είναι συναφείς, 
µεταξύ άλλων, µε τη θαλάσσια ρύπανση και την ενάλεια πολιτιστική 
κληρονοµιά. 
 

3. Κριτήρια επιλεξιµότητας αιτούντων 

∆ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν νοµικές οντότητες του δηµοσίου ή του 
ιδιωτικού τοµέα (ΜΚΟ, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
πανεπιστήµια, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα, µικρο-µεσαίες 
επιχειρήσεις, οµοσπονδίες και ενώσεις, αλιευτικοί όµιλοι). Οι προτάσεις θα 
πρέπει να υποβάλλονται από σύµπραξη τουλάχιστον 2 φορέων (ενός 
επιστηµονικού/ερευνητικού οργανισµού και ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού 
ή δηµοσίου δικαίου) που έχουν συσταθεί σε κράτος-µέλος της ΕΕ. 
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4. Προϋπολογισµός 
 
Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται 
προϋπολογισµός ύψους 1,7 εκατοµµυρίων ευρώ. Εκτιµάται  ότι θα 
χρηµατοδοτηθούν 5-6 προτάσεις, οι οποίες προτείνεται να αιτηθούν ποσά 
µεταξύ 200,000 και 500,000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται άλλα ποσά. 

5. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες 

Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε έντυπη µορφή µέχρι τις 31 
Μαΐου 2016 σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ (και στα ελληνικά), 
καίτοι προτείνεται η αγγλική γλώσσα για την ταχεία περάτωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης. 
 
Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το υποστηρικτικό υλικό της παρούσας 
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν από την εξής 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-labs-innovative-
solutions-maritime-challenges 

Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραµµα, και εφόσον αφορά διακρατικές δράσεις, πρέπει να τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και οι 
όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες). 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 

                                                     Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Εξωτερικών 
Ε1 ∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων 
(e01@mfa.gr) 
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Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
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10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
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Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή 
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6. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

� Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 


