
 

 

H Πρωτοβουλία BLUEMED, ο Στρατηγικόσ Σχεδιαςμόσ τησ Έρευνασ και 

τησ Καινοτομίασ (SRIA) και το πρόγραμμα BLUEMED CSA  
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H  πρωτοβουλία BLUEMED αφορά ςτην  Ερευνα και Καινοτομία  γιά την προαγωγή τησ 
Γαλάζιασ Οικονομίασ ςτη Μεςόγειο μέςω τησ ςυνεργαςίασ και ευθυγράμιςςησ των 
προγραμμάτων και  προςφέρει ένα κοινό ςτρατηγικό πλαίςιο εργαςίασ για μια υγιή, παραγωγική 
και βιώςιμη Μεςόγειο Θάλαςςα, τησ οποίασ η καλύτερη γνώςη θα οδηγήςει ςτην ορθότερη 
ανάπτυξη τησ.  

 

• 30% of global sea-borne 
trade by volume and ¼ 
oil traffic 

• 450 ports and terminals 
• 2nd largest market for 

cruise ships 

 

• Geopolitical complexity 
• Safety and security issues 
• Coastal pressure 
• Resources over-

exploitation 

 

• Unique biodiversity 
• 400 UNESCO sites 
• 236 Marine Protected Areas 
• Culture of environmental 

healthy life 
 

Choke points in the Mediterranean 



Οι κοινζσ προςπάκειεσ Κροατίασ, Κφπρου, Γαλλίασ, Ελλάδασ, Ιταλίασ, Μάλτασ, Πορτογαλίασ, λοβενίασ 
και Ιςπανίασ, με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, οδιγθςαν ςε ζνα κείμενο τρατθγικοφ 
χεδιαςμοφ τθσ Ζρευνασ και τθσ Καινοτομίασ - Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) για τθν 
Γαλάηια Οικονομία ςτθ Μεςόγειο. Σο κείμενο που επικυρϊκθκε ςτο υμβοφλιο Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
ΕΕ (5θ Δεκεμβρίου 2014), τονίηει τθ ςθμαςία των κοινϊν ςτρατθγικϊν, προγραμμάτων και 
δραςτθριοτιτων ζρευνασ και καινοτομίασ ςτθ Μεςόγειο Θάλαςςα. 
 

τθ Βενετία τα κράτθ αυτά + Ρουμανία υπζγραψαν the Venice Declaration/16-10-2015) για τθν STRATEGIC 
MARINE AND MARITIME RESEARCH AND INNOVATION AGENDA FOR BLUE GROWTH IN THE EURO-
MEDITERRANEAN REGION, με ςκοπό: 
 

• Σθν προωκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ για τθν ερευνα και καινοτομία μεταξυ των Μεςογειακϊν κρατϊν, 

• υμμετοχι ενδιαφερόμενων φορζων απο το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα και μικρεσ και μεςαίεσ 
επιχειριςεισ ςτθν ερευνα και καινοτομία,  

• Τποςτιριξθ πολιτικϊν που να βαςιηονται ςτθ γνϊςθ, 

• Προτεραιότθτα ςτθν υλοποίθςθ οριηόντιων δράςεων με υψθλό κοινωνικό αντίκτυπο,  

• Διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ χριςθσ των πόρων και των υποδομϊν από τα κράτθ 
μζλθ για ςυνεργαςία και κοινζσ δράςεισ, 

• Ανάπτυξθ καινοτόμων ςχετικϊν με τθ κάλαςςα ικανοτιτων, ιδίωσ ςε επίπεδο τεχνικϊν, διδακτορικϊν 
και νζων ερευνθτϊν. 



BLUEMED «mantra» - Σο πρόγραμμα ςτρατηγικήσ έρευνασ και καινοτομίασ 

Η πρωτοβουλία BLUEMED ςυμβάλει ςτη δημιουργία νέων «μπλε» θέςεων εργαςίασ, ςτη 
κοινωνική ευημερία και τη βιώςιμη ανάπτυξη ςτουσ θαλάςςιουσ και ναυτιλιακούσ τομείσ μέςω 

τησ εφαρμογήσ τησ BLUEMED SRIA 
 

Σο BLUEMED αναγνωρίζει τισ ακόλουθεσ 
          ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ: 

 

Προωθηςη για τη γνώςη τησ Μεςογείου 
(οικοςυςτηματα, δυναμική, παράκτιεσ περιοχεσ, ..) 

   Ενεργοποίηςη βαςικών τομέων ςτη Μεςόγειο                       
(τουριςμόσ, ςυςτάδεσ, MSP, βιολογικοί πόροι,…) 

Ενεργοποίςηςη τησ τεχνολογίασ και δημιουργίασ 
ικανότητασ για τη Μεςόγειο (μεταφορέσ, 
παρατηρητήρια, πλατφόρμεσ ανοικτήσ 
θάλαςςασ, πολιτιςτική κληρονομιά) 
 



 
Η STRATEGIC RESEARCH AND INNOVATION AGENDA (SRIA) ειναι το εργαλείο για να αντιμετωπιςκοφν αυτζσ 
οι προκλιςεισ. 
 

Ζχει ςχεδιαςτεί για να είναι ζνα ηωντανό ζγγραφο που προςφζρει ζνα εγχειρίδιο για τουσ 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ υλοποίθςθσ 
 
 

 Δθμοςιεφτθκε και κυκλοφόρθςε ςτθ Βενετία, Οκτϊβριοσ 2015 

 Ενθμερϊκθκε το 2017, 2018, 2019. 

 Οι ενθμερϊςεισ ειχαν προβλεφκεί να γίνονται τακτικά κάκε χρόνο 

υγγραφείσ: Μζλθ του ςτρατθγικοφ ςυμβουλίου τθσ πρωτοβουλίασ BLUEMED 
 

θμειωτζον θ πρωτοβουλία BLUEMED: 
 

 επιτρζπει τθν ανάλθψθ διαφορετικϊν τφπων δράςθσ ςε διαφορετικά επίπεδα, όςον αφορά τθ 
γεωγραφικι κάλυψθ, τθν κρίςιμθ μάηα, τθν από κοινοφ χρθματοδότθςθ, το ςυντονιςμό των εκνικϊν / 
περιφερειακϊν προςπακειϊν ι τθ χριςθ μζςων τθσ ΕΕ,· 

 ζχει ςχεδιαςτεί για να εμπλζκει ςχετικοφσ παράγοντεσ και ενδιαφερόμενουσ φορείσ όπωσ εκνικά 
υπουργεία, περιφερειακζσ αρχζσ, διεκνείσ οργανιςμοφσ, οργανιςμοφσ που αναλαμβάνουν ζρευνα, 
ερευνθτικι υποδομι, ακαδθμαϊκό, τον ιδιωτικό τομζα, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και το ευρφ κοινό. · 

 

 
 



Η SRIA περιγράφει λεπτομερϊσ το πεδίο εφαρμογισ, το επίπεδο και τθ διάρκεια 
ςυγκεκριμζνων κοινϊν δράςεων που πρζπει να λθφκοφν, προκειμζνου να επιτευχκεί ζνασ 
ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ που εμπίπτει ςε μια βαςικι πρόκλθςθ. 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ›Συπολογία δραςτθριοτιτων, π.χ. Πρωτοβουλίεσ Ε&Σ, μεταφορά 
γνϊςθσ, μεταφορά τεχνολογίασ, πρωτοβουλίεσ πολιτικισ κ.λπ.  
 
ΕΠΙΠΕΔΟ ›Εκνικό, περιφερειακό, ΕΕ, διεκνζσ (ζνα ι περιςςότερα) 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ›φντομθ (κάτω των 3 ετϊν), Μεςαία (5-6 ετϊν), Μεγάλθ (10 χρόνια) 
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• Η πρωτοβουλία BLUEMED ςυντονίςτθκε αρχικά από ζνα ςτρατθγικό ςυμβοφλιο. 

• Σο 2018, θ Ομάδα Εργαςίασ GSO BLUEMED, ιδρφκθκε ςτο πλαίςιο τθσ 
Ευρωμεςογειακισ Ομάδασ Ανϊτερων Αξιωματοφχων ςτον τομζα τθσ Ζρευνασ και 
τθσ Καινοτομίασ, και είναι το βαςικό όργανο τθσ πρωτοβουλίασ BLUEMED. 

• υμπροεδρεφεται από τουσ δφο προζδρουσ τθσ Ζνωςθσ για τθ Μεςόγειο, τθ ΓΔ 
ΕΚ-Ζρευνασ και Καινοτομίασ και τθν Ιορδανία, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθ 
Γραμματεία τθσ Ζνωςθσ για τθ Μεςόγειο (UfM) και ςυμμετζχουν επίςθσ επίςθμα 
διοριςμζνοι αντιπρόςωποι από χϊρεσ τθσ Μεςογείου, και αντικατζςτθςε το 
τρατθγικό υμβοφλιο. 

• Σο πρόγραμμα H2020 CSA BLUEMED υποςτθρίηει τισ δραςτθριότθτεσ του GSO 
BLUEMED WG. 

• Σο GSO υποςτθρίηεται και από εμπειρογνϊμονεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων από το 
JPI Oceans και οριςμζνων από τισ άλλεσ πρωτοβουλίεσ Ε&Κ που εφαρμόηονται 
ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. 
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11 ΕΣΑΙΡΟΙ, ΤΝΣΟΝΙΖΟΝΣΑΙ ΑΠΟ CNR (IT) 
9 ΚΡΑΣΗ 
4 ΕΣΗ +6 ΜΗΝΕ (01/10/ 2016- 31/03/2021 ) 
2,998 K€ EC FUNDS 
 
Σι είναι το «εξαιρετικό» ςε αυτό το πρόγραμμα; 

 
• Τποςτηρίζει άμεςα μια πολιτική πρωτοβουλία 
• Έχει ςυγκεκριμένουσ ςτόχουσ και 

δραςτηριότητεσ που είναι ςημαντικά εργαλεία 
και βήματα προσ έναν ευρύτερο και πιο φιλόδοξο 
ςτόχο 

  

Σο πρόγραμμα BLUEMED Coordination and Support Action 



Σο πρόγραμμα BLUEMED CSA ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ 
τθσ πρωτοβουλίασ BLUEMED, ωσ βαςικι πολιτικι αναφοράσ για όλουσ 
τουσ παράγοντεσ τθσ Γαλάηιασ Ανάπτυξθσ ςτθ Μεςόγειο 
προωκϊντασ τθν ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθσ BLUEMED SRIA, 
μετατρζποντασ τα παραδοτζα του ςε ενζργειεσ. 
 
Σζςςερισ κεματικζσ υπερεκνικζσ πλατφόρμεσ δθμιουργικθκαν ςτθν 
αρχικι φάςθ του BLUEMED CSA, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ τθσ SRIA και τον 
προςδιοριςμό του ςχεδίου εφαρμογισ τθσ και μετά το τζλοσ του 
προγράμματοσ: 

«Γνϊςθ», 
«Οικονομία», 
«Σεχνολογία» 

«Πολιτικι» 
. 
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BLUEMED Platforms  
A long lasting tool for stakeholders’ consultation and engagement 

Setting the frame for 
the effective 
coordination of 
research and 
innovation activities at 
transnational level, 
consolidating networks 
and establishing 
mechanisms that will 
remain and be further 
developed after the 
conclusion of the 
project 
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Σχετικά με τισ πλατφόρμεσ: 

• Σα αναμενόμενα βαςικά αποτελζςματα ςχετίηονται με τθν ενθμζρωςθ τθσ SRIA και το 
ςχζδιο εφαρμογισ τθσ: 

o παγίωςθ και επικαιροποίθςθ τθσ SRIA 

o υποςτιριξθ ςτθν διαδικαςία προτεραιότθτασ/ιεραρχθςθσ  για κζματα και 
δράςεισ τθσ SRIA 

o υποςτιριξθ τθσ ςυηιτθςθσ για κοινι υλοποίθςθ & δικτφωςθ χρθματοδοτϊν 
ζρευνασ 

o ειςαγωγι προτάςεων για τθν εφαρμογι τθσ SRIA 

 

• Οι πλατφόρμεσ αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ μιασ 
ςυνεποφσ και ςυνεκτικισ εκνικισ πολιτικισ παράκτιων και καλάςςιων 
δραςτθριοτιτων 

• Και να παρζχουν προτάςεισ για τισ ςχετικζσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ για τθν περιοχι τθσ 
Μεςογείου 



 

Οι πλατφόρμες (λειηουργία ζε εθνικό επίπεδο) 

 Οι εκνικζσ πλατφόρμεσ 
• εκπροςωποφνται από τθν κοινότθτα BLUEMED και τουσ εκνικοφσ φορείσ, 
• Παρζχουν πλθροφορίεσ, ςχόλια, αλλά και αξιολογοφν τα αποτελζςματα του προγράμματοσ. 

 
 Ειναι  ευκφνθ κάκε χϊρασ να αποφαςίηει για το καταλλθλότερο ςχιμα λειτουργίασ τθσ πλατφορμασ ςε 

εκνκό επίπεδο: 
 Εκνικζσ πλατφόρμεσ αντίςτοιχεσ των διακρατικϊν, 
Επίςθμα ι ανεπίςθμα φόρα ςυηιτθςθσ για τα ενδιαφερόμενα μζρθ, 
Τφιςτάμενα ι προςαρμοςμζνα κεματικά εργαςτιρια. 

 
      Οι Εκνικοί εκπρόςωποι:  

 

 Ειναι βαςικοί ςυντελεςτζσ ςτθ λειτουργία των 4 ειδικϊν πλατφόρμων ωσ εκπρόςωποι των χωρϊν- εταίρων 
 Λειτουργοφν ωσ κφρια διεπαφι μεταξφ τθσ Κοινοπραξίασ του προγράμματοσ και των ενδιαφερομζνων φορζων ςε 

εκνικό επίπεδο 
 Η τεχνογνωςία/εξεδίκευςθ τουσ αντικατοπτρίηει τα τζςςερα κζματα των πλατφορμϊν 
 υμβάλλουν ςτθν ολοζνα και μεγαλφτερθ κινθτοποίθςθ άλλων ςχετικϊν εκνικϊν ενδιαφερομζνων φορζων, 

ςυλλζγοντασ και μεταδίδοντασ  τα «μινυμάτα» τουσ και «αντίδραςθ» για τισ επικαιροποιιςεισ τθσ SRIA 
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BLUEMED CSA Αναμενόμενα επιτεύγματα 
Αλλαγή τησ νοοτροπίασ προσ μία Γαλάζια Ανάπτυξη ςτη Μεςόγειο,  που θα την καταςτηςει περιοχή 

καινοτομίασ 
 
  
 

Η BLUEMED SRIA παγιώθηκε και 
επικαιροποιήθηκε μεςω ςυνεργαςίασ ςε ολη τη 
Μεςόγειο 

1 BLUEMED Implementation Plan  

4 BLUEMED Platforms  

1 Δικτυο χρηματοδοτών και ενδιαφερομένων 
φορέων 

4 Start-up Actions 

n+1 people in the BLUEMED Community 

5 BLUEMED Ambassadors non-EU countries 

E-training  

Γιά την υποςτήριξη 

- υπέρβαςη των βαςικών ςημείων εμποδίων για την 
καινοτομία 

- δημιουργία> βελτίωςη> αξιοποίηςη εθνικών και 
τοπικών εμπειριών ςύμφωνα με το όραμα BLUEMED 

- εφαρμογή αποτελεςματικών ςυμμετοχικών 
μηχανιςμών 

- αυξημένη ικανότητα καινοτομίασ και 
ανταγωνιςτικότητασ 

- ευθυγράμμιςη προγραμμάτων και μεγιςτοποίηςη του 
εξορθολογιςμού των πόρων 

- ανάπτυξη αξιοκρατικών ςχέςεων έρευνασ / 
βιομηχανίασ / πολιτικήσ / κοινωνίασ… και του 
περιβάλλοντοσ 

- αναβάθμιςη μηχανιςμών για αποφάςεισ πολιτικήσ 
βάςει τησ γνώςησ 

 

 



Πιλοτικι Δράςθ: Towards a Healthy plastic-free Mediterranean Sea 

Η πρωτοβουλία BLUEMED προςφζρει ζνα κοινό ςτρατθγικό πλαίςιο εργαςίασ προσ μια υγιι, παραγωγικι και ανκεκτικι 

Μεςόγειο Θάλαςςα. Έχει ςχεδιαςτεί για να αξιοποιήςει το πλήρεσ δυναμικό των θαλάςςιων και ναυτιλιακών τομζων για 

τη δημιουργία θζςεων εργαςίασ και ανάπτυξησ ςτην περιοχή. Η υγεία τθσ Μεςογείου μασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ 

για το μζλλον, τθν κοινωνικι ευθμερία και τθν πρόοδο. 

Η ρφπανςθ από πλαςτικά ζχει αυξθκεί δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια και ςιμερα αναγνωρίηεται ςε μεγάλο βακμό ότι 

τα πλαςτικά ςκοτϊνουν τισ κάλαςςεσ και τουσ ωκεανοφσ μασ. Η Μεςόγειοσ κάλαςςα είναι μία από τισ περιοχζσ που 

πλιττονται περιςςότερο ςτον κόςμο. Εκτιμάται ότι το 82% όλων των απορριμμάτων που βρζκθκαν να επιπλζουν ςτθν 

επιφάνειά του είναι πλαςτικό και είναι τα πιο ςυνθκιςμζνα ςυντρίμμια ςτον πυκμζνα. Ο βιολογικόσ πλοφτοσ και θ 

οικονομικι ςθμαςία τθσ Μεςογείου ςθμαίνει ότι θ πλαςτικι ρφπανςθ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνθ. Το πλαςτικό ζχει 

βρεκεί ςε φφκια, ςτρείδια, μφδια και ςτο ςτομάχι ψαριϊν, πουλιϊν, χελωνϊν και φαλαινϊν. 
 

ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΜΑ, ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΣΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩ. 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ του GSO BLUEMED WG ςτθ Βαρκελϊνθ (Οκτϊβριοσ 2018), θ ομάδα ςυμφϊνθςε ςε αυτθ 

τθ πιλοτικι δράςθ για να παρζχει ζνα παγκόςμιο παράδειγμα διεκνοφσ ςυνεργαςίασ και να οδθγιςει ςε ζνα κοινό 

αποτζλεςμα.  



BLUEMED – Task 3.4 
 
 

Improving human resources for BLUE Careers 
 

 The e-training course on marine litter and plastics  
 
 



BLUEMED – Task 5.3 
Ambassadors of the BLUEMED 

(plastics free Med) 
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Start-up Actions: The Call 

 

• Work Package 4: MCST (Malta), HCMR (Greece), RPF (Cyprus) and 

Coordinator (CNR, Italy) with input from other partners  

• Call launched on 15th May 2018 

• Deadline for submissions 15th July 2018 

• 27 proposals sent for evaluation by independent experts 

• End of September: 4 winning SuA partnerships announced 

• Kick-off Meetings: January 2019 

 



18 

University of Bologna (Prof. Cesare Saccani) – ITALY 
 

Jerneja Penca (EMUNI University, Slovenia) 

Lina Tode (Plan Bleu, France) 



ΕΤΧΑΡΙΣΩ! 

(popi@hcmr.gr) 


