ГРАДОВЕ В ДЕЙСТВИЕ КЪМ СИН РАСТЕЖ (BLUACT)
Петък, 17 Май 2019

Обща цел:
Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Пирея
(Гърция), Галати (Румъния), Салерно (Италия), Матаро (Испания), Матосинхос (Португалия), Остенд
(Белгия). Водещ партньор по проекта е град Пирея, Гърция. Град Пирея е създал инициативата Blue
Growth Initiative (BGI) - иновационен конкурс за "синя" икономика - за укрепване на морския сектор на
икономиката в града и за стимулиране на развитието на иновативни бизнес идеи с добавена стойност.
Основна цел на Община Бургас е да проведе "Инициативата за син растеж", като с това подпомогне
предприемачите от ранния етап да реализират своите иновативни концепции и градът да създаде
качествени работни места с добавена стойност в "синята" икономика.
Основни етапи в изпълнението на проекта:
► Създаване на силна структура с многоведомствено управление за наблюдение на изпълнението на
инициативата.
► Подготовка за провеждане на инициативата.
► Провеждане на конкурс за иновативни бизнес идеи за развитие на "синята" икономика.
► Инкубационен период.
► Промотиране на бизнес идеите, спечелили конкурса, и подпомагане на новосъздадените стартиращи
компании.
Статус на проекта: в изпълнение
Очаквани резултати за Бургас:
√ Най-малко 3 представители на местния бизнес, ангажирани в местната търговска група в рамките на
изпълнението на проекта BluAct;
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√ Получаване на най-малко 10 бизнес идеи на млади предприемачи в етапа на провеждане на конкурса
в рамките на изпълнението на проекта BluAct;
√ Награждаване на 3 предприемачески идеи с награди в изпълнение на проекта BluAct;
√ Разработване на инкубационна програма Bluegrowth в изпълнение на проекта BluAct, която редовно
ще инкубира стартиращи фирми, работещи в областта на "синята" икономика;
√ Поне 6 предприемачески идеи успешно преминали инкубационната програма;
√ Създаване на екосистема за "син" растеж, състояща се от поне 3 успешни стартиращи предприятия
до 2025 г.
Бюджет на Община Бургас: 73,737.80 €
Продължителност: 04.04.2018 - 04.12.2020
Финансиране: Програма за европейско териториално сътрудничество URBACT III
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