
 
 

  

 

 
 

BLUE Prototype by ΤΕΕ - ΕΛΚΕΘΕ: Έναρ ηεσνοδικηςακόρ επιηασςνηήρ 
καινοηόμων ιδεών για ηη θαλάζζια οικονομία 

  
Μζα ζδιακηζηή πνςημαμοθία βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζκμηόιςκ ζδεώκ, αημιζηώκ ή 
μιαδζηώκ, ενεοκδηώκ, κέςκ ή επίδμλςκ επζπεζνδιαηζώκ, ζπεηζηώκ ιε ηδ εαθάζζζα 
μζημκμιία, ακαημζκώκμοκ ζήιενα ημ Τεπκζηό Επζιεθδηήνζμ Εθθάδαξ ηαζ ημ Εθθδκζηό 
Κέκηνμ Θαθάζζζςκ Ενεοκώκ. 
  
Τμ Blue Prototype by TEE - ΕΛΚΕΘΕ απμηεθεί ημζκή πνςημαμοθία ηςκ δύμ θμνέςκ 
ηαζ οθμπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο πνδιαημδμημύιεκμο οπό ηδκ Εονςπασηή Εδαθζηή 
Σοκενβαζία «Interreg MED» ενεοκδηζημύ πνμβνάιιαημξ MISTRAL (Mediterranean 
Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue 
Growth). 
  
Έπεζ πνμδβδεεί μ πνώημξ ηύηθμξ ημο Prototype by TEE and Attica Region, πμο 
ζοκέααθε ζηδκ εκίζποζδ ηαζ πνμώεδζδ ηαζκμηόιςκ ζδεώκ ηαζ startup επζπεζνήζεςκ 
ζηα πεδία δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ ιδπακζηώκ ηδκ πενίμδμ 2017-2018. Οζ δνάζεζξ 
ημο Prototype by TEE οπμζηδνίγμκηαζ ηαζ από ηδκ Πενζθένεζα Αηηζηήξ. Έπεζ επίζδξ 
πνμδβδεεί δ μνζμεέηδζδ από ημ ΕΛΚΕΘΕ ηςκ ενεοκδηζηώκ ηαζ ηεπκμθμβζηώκ 
πνμηθήζεςκ ιε ορδθό δοκαιζηό ηαζκμημιίαξ βζα ηδ εαθάζζζα μζημκμιία ηαζ 
εκημπίζεδηακ ηαθέξ πναηηζηέξ πμο αλζμπμζμύκ ημ δοκαιζηό αοηό. 
  
Τμ BLUE Prototype by TEE - ΕΛΚΕΘΕ είκαζ θμζπόκ έκαξ ηεπκμδζηηοαηόξ 
επζηαποκηήξ ηαζκμηόιςκ ζδεώκ εζδζηά βζα ηδ εαθάζζζα μζημκμιία, μζ μπμίεξ 
οπμζηδνίγμκηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ ηεπκμβκςζίαξ, μνβάκςζδξ, δζμίηδζδξ, δζαπείνζζδξ 
ηαζ πνμώεδζδξ, πνμηεζιέκμο αοηέξ κα ελεθζπεμύκ ζε επίδμλα επζπεζνδιαηζηά 
ζπέδζα, ιε ζημπό κα οθμπμζδεμύκ όζμ ημ δοκαηόκ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ δοκαιζηά 
πνμξ όθεθμξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ημζκςκίαξ ηαζ εζδζηόηενα πνμξ δζαηήνδζδ 
ηδξ οβείαξ ηδξ οδνόζθαζναξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πενζααθθμκηζηή, ημζκςκζηή ηαζ 
μζημκμιζηή αζςζζιόηδηα ηαζ δζαπείνζζδ ηαζ ηδ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ μθμηθδνςιέκδ 
ακάπηολδ. 
 
Πώρ θα λειηοςπγήζει η ππωηοβοςλία 

 

Πνόηεζηαζ βζα ηδκ μνβάκςζδ εκόξ δζαβςκζζιμύ ιε ακμζηηή ηαζ δςνεάκ ζοιιεημπή 
αηόιςκ ή μιάδςκ έςξ ηαζ 5 αηόιςκ. 
 
To BLUE Prototype by TEE - ΕΛΚΕΘΕ εα οπμδεπεεί ζε ηεπκμδζηηοαηό (ρδθζαηό) 
πενζαάθθμκ ηζξ κέεξ ζδέεξ ιε επζπεζνδιαηζηή πνμμπηζηή, ηζξ μπμίεξ, ηαηόπζκ 
αλζμθόβδζδξ ηαζ επζθμβήξ, εα ηαηαηάλεζ ιε αάζδ ημ ακηζηείιεκμ εκδζαθένμκηόξ ημοξ 
αθθά ηαζ ηδ θάζδ ςνίιαζδξ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ. Η εειαηζηή ηαλζκόιδζδ ημο 
ηύηθμο αοημύ οζμεεηεί, ςξ μνζγόκηζα πνμζέββζζδ, ηδ εαθάζζζα μζημκμιία ηαζ 
επζιενίγεηαζ ζημπεοιέκα ζε πέκηε ζοβηεηνζιέκεξ δζαθμνεηζηέξ δναζηδνζόηδηεξ πμο 
ειπίπημοκ ζηδκ Εονςπαΰηή ζηναηδβζηή «Γαθάγζα Ακάπηολδ» (Blue Growth) ηαζ 
είκαζ μζ ελήξ: 



 
 

  

 
 

 

 θαλάζζια ςδαηοκαλλιέπγεια [Marine Aquaculture (MA)] και αλιεία μικπήρ 
κλίμακαρ [Small Scale Fisheries (SSF)] 

 θαλάζζια βιοηεσνολογία [Marine Biotechnology] 

 παπάκηιορ και θαλάζζιορ ηοςπιζμόρ [Coastal and Maritime Tourism]  

 θαλάζζιερ ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ [Marine Renewable Energy 
(MRE)] 

 θαλάζζια επιηήπηζη [Maritime Surveillance] 
 

Τι είναι ηο BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ: Υποζηήπιξη και Mentoring 

 

Τμ BLUE Prototype by TEE - ΕΛΚΕΘΕ θζθμδμλεί κα οπμζηδνίλεζ όζμ ημ δοκαηόκ 
πενζζζόηενεξ ηαζκμηόιεξ ζδέεξ βζα κα απμηηήζμοκ επζπεζνδιαηζηή οπόζηαζδ ηαζ κα 
ελεθζπεμύκ, έπμκηαξ ςξ πώνμ δναζηδνζμπμίδζδξ ηαζ πεθαημθμβίμο μθόηθδνμ ημκ 
πθακήηδ. Γζα ημκ ζημπό αοηόκ ζοιιεηέπεζ ζε δζεεκή road-shows ηαζ εηεέζεζξ 
ζπεηζηέξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ημοξ ζηόπμοξ ηδξ πνςημαμοθίαξ. Πανάθθδθα 
μνβακώκεζ διενίδεξ ηαζ ενβαζηήνζα (workshops) βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ 
εκδζαθενόιεκςκ, ηδκ εονύηενδ πνμαμθή ηδξ ζοκμθζηήξ πνςημαμοθίαξ, αθθά ηαζ ηςκ 
επζιένμοξ ενεοκδηώκ, κέςκ ή επίδμλςκ επζπεζνδιαηζώκ πμο εα εκηαπεμύκ ζε αοηό. 
 
Πώρ θα λειηοςπγήζει ηο BLUE Prototype 

 

Με ηδ ζοιιεημπή εζδζηώκ, ζηεθεπώκ, ζοιαμύθςκ ηαζ ειπεζνμβκςιόκςκ, ηόζμ από 
ημ ΤΕΕ – ιε ηδ δύκαιδ ηςκ 110.000 ιδπακζηώκ ιεθώκ ημο – όζμ ηαζ ημο ΕΛΚΕΘΕ – 
ιε ημ αλζόθμβμ ενεοκδηζηό πνμζςπζηό ηαζ ένβμ – δ πνςημαμοθία εα ελεθζπεεί ζηζξ 
ελήξ θάζεζξ: 

1. πνμζέθηοζδ ηαζ οπμδμπή ημοθάπζζημκ 10 αημιζηώκ ή μιαδζηώκ ζδεώκ ζημ 
ηεπκμδζηηοαηό (ρδθζαηό) πενζαάθθμκ ημο Prototype πμο έπεζ ακαπηύλεζ ημ 
TEE, 

2. αλζμθόβδζδ ηαζ επζθμβή από ηδκ μιάδα ένβμο πμο ζοβηνμημύκ από ημζκμύ 
ΤΕΕ ηαζ ΕΛΚΕΘΕ, έςξ 10 εη ηςκ ζδεώκ πμο εα οπμαθδεμύκ, εηείκςκ πμο εα 
έπμοκ ηδ ιεβαθύηενδ πζεακόηδηα επζηοπίαξ ή ηαζ ημκ εεηζηόηενμ ακηίηηοπμ βζα 
ημοξ ζηόπμοξ ημο πνμβνάιιαημξ MISTRAL, 

3. εη ημο ζύκεββοξ ή/ηαζ από απόζηαζδ ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ, μιαδζηή ηαζ 
ελαημιζηεοιέκδ, ημοθάπζζημκ 20 ςνώκ ακά δζηαζμύπμ ηςκ επζθεβέκηςκ ζδεώκ, 
πνμηεζιέκμο αοηέξ κα ελεθζπεμύκ ζε επίδμλα επζπεζνδιαηζηά ζπέδζα, 

4. μνβάκςζδ δδιόζζαξ επίδεζλδξ ηςκ επίδμλςκ επζπεζνδιαηζηώκ ζπεδίςκ ηαζ 
επζθμβήξ έςξ 5 ελ αοηώκ, ηςκ πθέμκ ώνζιςκ ηαζ οπμζπόιεκςκ, από ημζκμύ 
από ημ ΤΕΕ ηαζ ημ ΕΛΚΕΘΕ, 

5. πνμεημζιαζία έςξ 5 δζηαζμύπςκ ηςκ επζθεβέκηςκ επζπεζνδιαηζηώκ ζπεδίςκ 
βζα ζοιιεημπή ημοξ ζε δζεεκή δδιόζζα επίδεζλδ (Final Competition Demo Day, 
Απνίθζμξ 2020, Γαθθία) πμο δζμνβακώκεηαζ ζημ πθαίζζμ ημο ενεοκδηζημύ 
πνμβνάιιαημξ MISTRAL. 

 
 
 



 
 

  

 
 
 
 

Εκδζαθενόιεκα άημια ηαζ μιάδεξ – ιε ζδέεξ ή επζπεζνήζεζξ πνμξ ακάπηολδ – εα 
έπμοκ έκα ιήκα βζα κα πνμεημζιαζημύκ βζα ηδκ οπμαμθή ηδξ πνόηαζήξ ημοξ ζημ 
BLUE Prototype. Η έκανλδ ηδξ οπμαμθήξ πνμηάζεςκ εα βίκεζ ημκ Οηηώανζμ ηαζ εα 
παναιείκεζ ακμζπηή βζα έκα ιήκα. Θα αημθμοεήζεζ δ θάζδ ηδξ ανπζηήξ επζθμβήξ ηαζ 
ηδξ μοζζαζηζηήξ αλζμθόβδζδξ, εκώ δ οπμζηήνζλδ εα λεηζκήζεζ εκηόξ ημο έημοξ, ιε 
ζηόπμ κα εκζζποεμύκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εκόρεζ ηςκ δδιόζζςκ δνάζεςκ πμο εα 
οθμπμζδεμύκ ημ 2020, ιε ηαηαθδηηζηό ζηόπμ ηδκ επίδεζλδ ζηδ Final Competition 
Demo Day ημκ Απνίθζμ ημο 2020 ζηδ Γαθθία. 
 
Πενζζζόηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πνόβναιια εα ανείηε ζηζξ ζζημζεθίδεξ ημο ΤΕΕ 
ηαζ ημο ΕΛΚΕΘΕ, εκώ ιε ηδκ εηηίκδζδ ηδξ πενζόδμο οπμαμθήξ, δ εκδιένςζδ εα 
βίκεηαζ από ηδκ εζδζηή ζζημζεθίδα ημο επζηαποκηή prototype.tee.gr. 
  

https://web.tee.gr/
https://www.hcmr.gr/el/news/πρόγραμμα-mistral-mediterranean-innovation-strategy-for-transnational-activity-of-clusters-and-στο-τετραε/
https://prototype.tee.gr/

