Ciutats que participen en el projecte:
Líders:
Pireaus (Grècia)
Mathosinos (Portugal)
Burgas (Bulgària)

Què és el projecte BluAct i qui participa?
És un programa europeu de Transfarència de Bones Pràctiques
La ciutat de Pireu ha establert la Blue Growth Iniative (BGI), un concurs
d'innovació per a l'economia blava, per enfortir els sectors marítim i marí de
l'economia a la ciutat i estimular el desenvolupament d'idees empresarials
innovadores. La Iniciativa BGI ajuda als emprenedors durant la primera etapa
de negoci a desenvolupar nous conceptes innovadors i crear llocs de treball.
El potencial de transferència de la Bona Pràctica de la iniciativa BGI
es basa en la creació d'un ecosistema empresarial ecològic
especialitzat en economia blava, que no requereix gaire finançament
per reproduir, i per tant moltes ciutats amb les condicions adequades
(és a dir, la suficient capacitat organitzativa i institucional en els
sectors marítim) poden reproduir-se fàcilment.

Partners:
Mataró (Espanya)
Galati (Romania)
Szczecin (Polònia)
Ostend (Bèlgica)
Salerno (Itàlia)

Què s’ha fet fins ara?
1.

Selecció dels participants per part de les ciutats líders (Pireaus,
Mathosinos i Burgas) en la xarxa de transferència (abril – juliol
2018)

2.

Visita per part d’experts europeus per avaluar el potencial de la
ciutat a participar en la Xarxa de Transferència (14 de juny 2018 –
Mataró)

3.

Primera trobada transnacional amb els seleccionats (29 i 30
d’agost - Pireaus).
Durant aquesta trobada es va elaborar el pla de treball de la II Fase
– Transfarebility Plan per presentar a la UE a l’octubre 2018:
Explicació del cas d’èxit de Pireaus
Recull de necessitats de cada ciutat en relació a l’economia
blava
Redacció dels Transferibility Plan de cada ciuta
Primera reunió (Kick-off) amb Pireus i la resta de ciutats
participants per iniciar el desplegament del projecte (febrer 2019)

4.

Visita d l’expert europeu en Xarxes de transfarència Jim Sims a
Mataró (14 de juny de 2018)

Pirmera Trobada Transnacional de les ciutats participants a Pieraus.
Alcaldes i representants de la UE (28 i 29 d’agsot de 2018)

Què farem a partir d’ara?
Cada ciutat, durant el desplegament de la II Fase aplicarà
el seu Transferibility Plan al llarg del 2019-2020. Inclou
les següents fases:

1

Establiment dels grup de treball local i implicació
dels actors estratègics

Preparar un grup d’acció local, especialitzat en emprenedoria i Blue
Growth i identificar agents estratègics locals per sumar-los al
projecte (Juny 2018 – Gener 2019)

2

Disseny i redacció dels Premis en emprenedoria

Promoure l’ecosistema ideal pel sorgiment de nous projectes
emprenedors. Preparació de les bases dels “Premis”, Pla de
màrqueting i Comunicació. Cerca de espònsors i patrocini i altres
agents governamentals (Desembre 2018 – Febrer 2019)

3

Preparació del Premis

4

Disseny del Programa d’Incubació

5

Avaluació del premi i seguiment dels guanyadors

Preparació dels premis i la seva promoció a nivell local i
nacional. Organització del dia de demostració dels projectes a
concurs. Tria dels membres del jurat (Març – Desembre 2019)

Redactar amb els experts en emprenedoria i economia
blava el programa de suport als projectes guanyadors i fomentar
el seu impuls a nivell internacional a través de la xarxa de
transferència (Juny - Maig 2020)

Seguiment del programa de suport i creixement dels
projectes guanyadors. Oferir suport en la promoció dels projectes
emprenedors a nivell local i internacional. Avaluar la primera edició
dels Premis i retre compte als espònsors i patrocinadors i preparar
la propera edició (Gener – Desembre 2020)

Finançament del projecte
Per a la ciutat de Mataró, el que s’ha concedit per poder desenvolupar el projecte ha estat 61.498€.
El desglossament de les despeses és el següent:
Tipus de despesa
Personal

2019

2020

10.500€

10.500€

315€

315€

Despeses de viatge i allotjament

2.842€

6.600€

Contractació experts + organització esdeveniments

7.820€

8.690€

Accions de comunicació

3.230€

4.350€

Altres despeses

2.130€

4.206€

26.837€

34.661€

Gestió administrativa

TOTAL
*Nota: el cofinançament és del 70% per part de la UE

