
Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας 
τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά 
για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, 
ατοµικών ή οµαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, 
σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειµένου να 
εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Οι καινοτόµες ιδέες που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσµατικά και δυναµικά προς όφελος της ελληνικής 
οικονοµίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς τη διατήρηση της υγείας 
της υδρόσφαιρας. 

Η πρωτοβουλία αξιολογεί, στηρίζει και προωθεί την υλοποίηση των 
ιδεών αυτών σε συνάρτηση µε την περιβαλλοντική, κοινωνική και 
οικονοµική βιωσιµότητα και διαχείριση και τη συµβολή της στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη.

Το Blue Prototype είναι µια πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει από κοινού 
το ΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής. 

Υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηµατοδοτούµενου υπό την Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράµµατος 
MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational 
activity of clusters and networks of the Blue Growth). Έχει επίσης 
προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και 
τεχνολογικών προκλήσεων µε υψηλό δυναµικό καινοτοµίας για τη 
θαλάσσια οικονοµία και εντοπίστηκαν καλές πρακτικές που 
αξιοποιούν το δυναµικό αυτό.

Οι ειδικοί, τα στελέχη, οι σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες του ΤΕΕ και 
το αξιόλογο ερευνητικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ είναι έτοιµοι να 
αξιολογήσουν, να συµβουλέψουν και να υποστηρίξουν το δικό σου 
Blue Prototype. Σκοπός µας είναι να δώσουµε τη δυνατότητα σε νέους 
ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόµων 
υπηρεσιών και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη εφαρµογών και νέων 
ψηφιακών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Η συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ανοιχτή και δωρεάν. 
Μπορείς να συµµετάσχεις µεµονωµένα ή σε οµάδα έως και 5 ατόµων. 

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες
To Blue Prototype θα υποδεχθεί σε τεχνοδικτυακό (ψηφιακό) 
περιβάλλον τις νέες ιδέες µε επιχειρηµατική προοπτική, που αφορούν 
τη θαλάσσια οικονοµία και εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Θαλάσσια 
βιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και θαλάσσιος 
τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

Θαλάσσιες 
ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
επιτήρηση
[Maritime Surveillance]
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2Θαλάσσια 
υδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία µικρής 
κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]
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Τι είναι το Blue Prototype 

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας

   Κάνε το Blue Prototype 
αφετηρία του ταξιδιού σου

Εδώ η ιδέα σου

 ανοίγει 
πανιά,
για να γίνει 

επιχείρηση

Με την εκκίνηση 
της περιόδου υποβολής, όλες 
οι πληροφορίες θα βρίσκονται 

στην ειδική ιστοσελίδα του 
prototype.tee.gr

Πληροφορίες 
προς «ναυτιλοµένους»:

hcmr.gr 


