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

ΘΕΜΑ: Γαλάζια Τεχνολογία και Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη µεταφορά καινοτόµων
λύσεων στις οικονοµίες θαλασσίων λεκανών και Μακροπεριφερειών
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας & Αλιείας)
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.7992/11-3-2016 έγγραφό µας
Σας γνωρίζουµε ότι ο Εκτελεστικός Οργανισµός για τις Μικρο-µεσαίες
Επιχειρήσεις (EASME) δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τη Γαλάζια Τεχνολογία: Μεταφορά καινοτόµων λύσεων στις
οικονοµίες θαλασσίων λεκανών, 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, τις υπεράκτιες δραστηριότητες, την εκµετάλλευση κοιτασµάτων
πετρελαίου και αερίου, τα σκάφη αναψυχής και τους λιµένες σκαφών
αναψυχής, την αλιεία, τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές, την προστασία των
ακτών, την αφαλάτωση, τη γαλάζια βιοτεχνολογία, την υδατοκαλλιέργεια, τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.α. Αυτοί είναι ορισµένοι από τους τοµείς που
αναδείχθηκαν από τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
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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 παράµετρο για την αξιοποίηση του δυναµικού για την
ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, ενώ µπορεί, επίσης, να αποφέρει
σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτό επισηµαίνεται και στην πρόσφατη
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο Καινοτοµία στη Γαλάζια
Οικονοµία: Αξιοποίηση των θαλασσών µας για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας. Μία από τις βασικές προκλήσεις για µια περισσότερο
ανταγωνιστική και καινοτόµο θαλάσσια οικονοµία σε όλες τις θαλάσσιες
λεκάνες είναι η µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε επιχειρηµατικά
εγχειρήµατα να γίνει ευκολότερη και οι νέες τεχνολογίες να αξιοποιηθούν σε
εµπορικό και βιοµηχανικό επίπεδο.
Η γαλάζια τεχνολογία θα αξιοποιήσει υφιστάµενες στρατηγικές έξυπνης
εξειδίκευσης και θα υποστηρίξει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις
των
παράκτιων περιφερειών και των ενδιαφερόµενων φορέων τους προκειµένου
να εκπονηθούν συγκεκριµένοι οδικοί χάρτες/σχέδια δράσης για τις θαλάσσιες
λεκάνες σε βασικούς τοµείς της γαλάζιας ανάπτυξης που θα προωθήσουν
έργα εµπορικού χαρακτήρα, τα οποία, µε τη σειρά τους, θα ενισχύσουν τις
επενδύσεις γαλάζιας ανάπτυξης.
2. Στόχοι και επιλέξιµος χαρακτήρας δράσεων
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη στρατηγικών
διακρατικών εταρικών σχέσεων για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης σε
επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης προκειµένου να υπάρξει συντονισµός των
επενδύσεων για την καινοτοµία, ιδιαιτέρως, στα πεδία της κυκλικής
οικονοµίας, του ψηφιακού θεµατολογίου και της ενεργειακής ένωσης και του
κλίµατος. Τα συγκεκριµένα σχέδια δράσης ή οι οδικοί χάρτες θα πρέπει να
προβλέπουν ένα επενδυτικό σχέδιο για έργα στα οποία µπορούν να γίνουν
άµεσα επενδύσεις από τη βιοµηχανία και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Τα
σχέδια δράσης θα αξιοποιήσουν υφιστάµενες µακρο-περιφερειακές
στρατηγικές, επενδυτικές προτεραιότητες για τη γαλάζια ανάπτυξη, καθώς και
ερευνητικές και καινοτόµες πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτικά εργαλεία (βλ.
RIS3).
Κατά συνέπεια, τα έργα θα πρέπει να υλοποιήσουν βασικές δραστηριότητες,
όπως (α) την εκπόνηση ενός κοινού οδικού χάρτη που να αποτυπώνει
επιχειρηµατικές ευκαιρίες και επενδυτικές προτεραιότητες για µεσοµακροπρόθεσµο διάστηµα (5-10 έτη), και (β) την κινητοποίηση Σ∆ΙΤ για το
σχεδιασµό 2-3 έργων επίδειξης που θα µετατρέπουν τα ερευνητικά
αποτελέσµατα, τις νέες τεχνολογίες ή άλλες καινοτοµίες σε εµπορικές
εφαρµογές για τη γαλάζια ανάπτυξη.
Εκτός από τις ανωτέρω βασικές δράσεις, τα έργα θα πρέπει να υλοποιήσουν
κάποιες από τις κάτωθι συµπληρωµατικές δράσεις: διοργάνωση εργαστηρίων
και εκδηλώσεων δικτύωσης, δηµιουργίας Σ∆ΙΤ και συντονισµού σχεδίων
δράσης· παροχή συµβουλευτικής, τεχνικής υποστήριξης σε Σ∆ΙΤ· δράσεις
προσέλκυσης ενδιαφέροντος των φορέων της αγοράς για τα έργα επίδειξης.
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Η γεωγραφική περιοχή υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων περιλαµβάνει τη
Βόρεια Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και τις
θαλάσσιες λεκάνες του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Οι προτάσεις θα
πρέπει να αφορούν µία από τις ανωτέρω θαλάσσιες λεκάνες και θα
περιλαµβάνουν εταίρους από χώρες της ΕΕ αλλά και τρίτες χώρες που
συµµετέχουν στα αντίστοιχα συνεργατικά πλαίσια (βλ. Ένωση για τη
Μεσόγειο, Ευρω-ατλαντική Στρατηγική, Στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική
και το Ιόνιο Πέλαγος κ.α.).
3. Κριτήρια επιλεξιµότητας αιτούντων
∆ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν νοµικές οντότητες του δηµοσίου ή του
ιδιωτικού τοµέα µε ενεργό ρόλο στα πεδία της έρευνας και της καινοτοµίας
και/ή της περιφερειακής συνεργασίας και/ή στο πλαίσιο της υλοποίησης
εθνικών/περιφερειακών ερευνητικών και καινοτόµων στρατηγικών έξυπνης
εξειδίκευσης στη γαλάζια οικονοµία ή συναφείς τοµείς (π.χ. θαλάσσιες
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, γαλάζια βιοτεχνολογία, παράκτιος τουρισµός,
θαλάσσιες µεταφορές, ναυπηγοεπισκευαστική, αλιεία). Οι προτάσεις θα
πρέπει να υποβάλλονται από σύµπραξη τουλάχιστον 3 νοµικών προσώπων,
µε το συντονιστή να έχει έδρα σε κράτος-µέλος της ΕΕ. Παράλληλα, η
σύµπραξη θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 3 οργανώσεις θύλακες
και/ή επιχειρηµατικά δίκτυα από διαφορετικά κράτη-µέλη της ΕΕ.
4. Προϋπολογισµός
Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται
προϋπολογισµός ύψους 2,520,000 ευρώ. Εκτιµάται ότι θα χρηµατοδοτηθούν
4 προτάσεις, οι οποίες προτείνεται να αιτηθούν ποσά µεταξύ 600,000 και
800,000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται άλλα ποσά.
5. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες
Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2016.
Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το υποστηρικτικό υλικό για την
παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν από την
εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transferinnovative-solutions-sea-basin-economies
Επίσης, οι δικαιούχοι µπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήµατά τους στην εξής
ηλεκτρονική διεύθυνση µε την ένδειξη “2016/1.2.1.3-Blue Technology”:
EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
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6. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005
Tέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραµµα,
εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε αντίστοιχους
οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και τις 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) Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής
και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2) Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Τοµέας Εσωτερικών
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
5) ΠΕ∆ της Χώρας
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
7) 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)
8) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
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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)
9) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Επικεφαλής
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς

Κέντρων

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γ.
Μουζάλα
3. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη
5. Όλες τις Γενικές ∆/νσεις του Υπουργείου µας
6. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και δράσεις∆ιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Θεµάτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
7. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
•
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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