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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 9o

«Αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο
‘‘Ανάπτυξη  δεξιοτήτων  των  παραγόντων
της  γαλάζιας  οικονομίας  για  την
αποτελεσματική  χρήση  συμμετοχικής
χρηματοδότησης’’ - ‘‘Capacity Building of
blue economy stakeholders to effectively
use CROWDFUNDING’’»  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:
‘‘BLUE CROWDFUNDING” η  οποία
συγχρηματοδοτείται  από  το  “Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας
INTERREG MED 2014-2020”»

Αριθμ. Συνεδρίασης 18η/23-12-2019
Αριθμ. Απόφασης 245/2019

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Δεκεμβρίου  2019,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  13:00μ.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 798493(972)/17-12-
2019  έγγραφης πρόσκλησης του  Προέδρου  του, προς όλους  τους  Συμβούλους,  η  οποία
επιδόθηκε  νόμιμα  στις 17  Δεκεμβρίου  2019  αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
         Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
19. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
4. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)

23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
30. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
31. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
32. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
33. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
34. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
35. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
36. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
37. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
38. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
39. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
40. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
41. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

( Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)
42. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
43. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
44. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
45. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
46. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
47. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
48. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
49. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
50. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
51. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

52. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)

53. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
54. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέματος. 

55. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)

56. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
57. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
58. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
59. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
60. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
62. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
63. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
64. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

   

Επίσης  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος εκφώνησε το  9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Αποδοχή εκτέλεσης της
πράξης με τίτλο ‘‘Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας οικονομίας για
την αποτελεσματική χρήση συμμετοχικής χρηματοδότησης’’  -  ‘‘Capacity Building of
blue economy stakeholders to effectively use CROWDFUNDING’’»  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:
‘‘BLUE CROWDFUNDING” η  οποία  συγχρηματοδοτείται  από  το  “Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας  INTERREG MED 2014-2020”» και  έδωσε  το  λόγο
στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:
1.  την  αριθμ.  πρωτ. οικ.  743371(2125)/26-11-2019 εισήγηση  του  τμήματος  Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων  &  Συνεργασιών  της  Αυτοτελούς  Δ/νσης  Υποστήριξης  Καινοτομίας  &
Επιχειρηματικότητας Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψιν:
 Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/81320+77909/30-12-2016) και ισχύει.
 Την  υπ’αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ  οικ.2482/3-09-2019  (ΦΕΚ  708/YOΔΔ/09.09.2019)  απόφαση  του

Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας περί  «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και  ανάθεση τομέων
ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».  

 Την υπ΄αριθ.οικ.570607(7712)/12-9-2019(ΦΕΚ 3475/τ.Β’/16-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχή  εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους
προϊσταμένους των Υπηρεσιών.....».

 Την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του διαπεριφερειακού προγράμματος «ΙNTERREG MED
2014-2020»  

 Την συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εταίρου στην υποβολή πρότασης με τίτλο
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση
συμμετοχικής χρηματοδότησης»- Capacity Building of blue economy stakeholders to effectively
use  CROWDFUNDING»  -  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”BLUE  CROWDFUNDING”  με  επικεφαλής  εταίρο  το
Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Ολοκληρωμένων  Λύσεων  (Institute for Comprehensive Development
Solutions e Zavod) της Σλοβενίας. 

 Την από 22/10/2019 ανακοίνωση στον ιστότοπο του προγράμματος «ΙNTERREG MED 2014-
2020» των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων της 3ης πρόσκλησης.  

 Την από 5/11/2019 ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος «ΙNTERREG MED 
2014-2020» ότι το τεχνικό δελτίο της πράξης έγινε αποδεκτό. 

 Το αντικείμενο της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας 
οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση συμμετοχικής χρηματοδότησης»- Capacity Building of 
blue economy stakeholders to effectively use CROWDFUNDING» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”BLUE 
CROWDFUNDING”, η οποία έχει ως εξής :  

Περιγραφή της πράξης 
Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του
θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι
μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλη δυναμική για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Αποτελεί
τη συμβολή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευ-
ρώπη 2020" για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Οι καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου δεν έχουν
αναπτυχθεί όπως σε άλλες περιοχές της Ευρώπης(π.χ Βόρεια Ευρώπη) επηρεάζοντας με τον τρόπο
αυτό αρνητικά τη δυνατότητα πρόσβασης των καινοτόμων λύσεων στην αγορά. Η έλλειψη επαρκούς
χρηματοδότησης αποτελεί ένα από τους βασικούς λόγους για την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. στην περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα
όσον αφορά στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων για την καινοτομία στο πλαίσιο της
γαλάζιας οικονομίας/ανάπτυξης. 

Η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ανάπτυξης
μιας καινοτόμου ιδέας μέσω της έρευνας και της πρόσβασής της στην αγορά ως εμπορικού προϊόντος ή
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υπηρεσίας. Μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο μοχλό για την εμπορική δοκιμαστική υλοποίηση ( test-
ing) των καινοτόμων λύσεων στην αγορά μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για κρατικές χρη-
ματοδοτήσεις ή δάνεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το πόσο της συμμετοχική
χρηματοδότησης ανέρχεται σε περισσότερα από 30 δις. Ευρώ ετησίως ενώ το ποσό αυτό αναμένεται να
αυξηθεί σε 300 δις ετησίως μέχρι το έτος 2025. 

Η εκπρόσωπος της ΠΚΜ στο Γραφείο Βρυξελλών μέσω της συμμετοχής της σε εκδήλωση στις Βρυξέλ-
λες που αφορούσε την γαλάζια οικονομία προχώρησε σε επαφές με διάφορους φορείς που εμπλέκο-
νται με το θέμα και ενημερώθηκε για την πρόθεση υποβολής σχετικής πρότασης στο πρόγραμμα MED.
Αφού έγινε ανάλυση των ωφελειών που θα προκύψουν τόσο για τις επιχειρήσεις της ΠΚΜ αλλά και την
ίδια την περιφέρεια ως οργανισμού από τη συμμετοχή της σε μία τέτοια πρωτοβουλία για την γαλάζια
ανάπτυξη συντόνισε την συμμετοχή της ΠΚΜ στην πρόταση Blue Crowdfunding. 

Το έργο Blue Crowdfunding στοχεύει να βελτιώσει τις δεξιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα
της γαλάζιας ανάπτυξης/οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της
χρήσης της συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα επιδιώκει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα
των ΜΜΕ της γαλάζιας οικονομίας μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης και να αναπτύξει την επι-
χειρησιακή ικανότητα των Περιφερειών στη χρήση της συμμετοχικής χρηματοδότησης.  

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα γενικότε-
ρα και στην Περιφέρεια μας ειδικότερα θα συμβάλει στην ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων του ιδιωτικού
τομέα ο οποίος την παρούσα στιγμή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του επαρκώς λόγω και της αδυ-
ναμίας των κλασσικών τρόπων χρηματοδότησης πχ μέσω του τραπεζικού συστήματος να τον εξυπηρε-
τήσουν. Η Περιφέρεια μας μέσω και του Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
έχει αναλάβει τον ρόλο της υποστήριξης των επιχειρήσεων ειδικά των ΜΜΕ με προγράμματα ενημέρω-
σης για δυνατότητες χρηματοδότησης τους οπότε το συγκεκριμένο έργο θα προσθέσει ένα ακόμα εργα-
λείο στην συγκεκριμένη προσπάθεια. 
Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει: 
1. Να αναπτύξει τις δεξιότητες των ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της γαλάζιας οικονο-
μίας, επικεντρώνοντας τις δράσεις του στη χρήση των εργαλείων της συμμετοχικής χρηματοδότησης
2. Να δημιουργήσει ένα διεθνικό συνεργατικό σχηματισμό (cluster)με αναπτυγμένες υπηρεσίες 
συμμετοχικής χρηματοδότησης
3. Να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης απευθυνόμενα σε οργανισμούς που υποστηρίζουν 
την επιχειρηματικότητα. 
4. Να υποστηρίξει την υιοθέτηση νέων πολιτικών που θα αναγνωρίζουν τη σημασία της συμμετο-
χικής χρηματοδότησης στις Περιφέρειες. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι η στήριξη της καινοτομίας κατά κύριο λόγο μέσω πόρων 
που προέρχονται από τη συμμετοχική χρηματοδότηση ενισχύοντας την ανάπτυξη καινοτόμων προϊ-
όντων και υπηρεσιών στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ της γαλάζιας οι-
κονομίας θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση γεγονός που θα τους επιτρέψει να 
αναπτύξουν καλύτερες (ποιοτικά και εμπορικά), περισσότερες και πιο ανταγωνιστικές καινοτόμες λύ-
σεις.      
  
Το έργο Blue Crowdfunding είναι δομημένο σε 5  πακέτα εργασίας. 
 ΠΕ1 Διαχείριση Έργου 
 ΠΕ2 Επικοινωνία και Διάχυση
 ΠΕ3 Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing) 
Ο στόχος του ΠΕ3 είναι να αρχικά να δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται 
στη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία. Στη συνέχεια το έργο θα  υλοποιήσει προ-
γράμματα κατάρτισης στις Περιφέρειες της Μεσογείου που συμμετέχουν στο έργο τα οποία θα απευθύ-
νονται στις ΜΜΕ της γαλάζιας οικονομίας, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο της συμμε-
τοχικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Παράλληλα θα αναπτυχθούν επικοινω-
νιακές καμπάνιες με αναφορά στη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία και θα επιχειρη-
θεί η αναγνώριση και η συγκεκριμενοποίηση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την επιτυχία των 
δράσεων αυτών.  

Το ΠΕ3 περιλαμβάνει: 
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Α. Τη δημιουργία και υιοθέτηση εκπαιδευτικού υλικού για τη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια
οικονομία  
Β. Την υλοποίηση και προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της συμμετοχικής
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.   
Γ. Τη δοκιμαστική υλοποίηση δράσεων συμμετοχικής χρηματοδότησης στο πεδίο της γαλάζιας οικονο-
μίας 
Δ. Την προετοιμασία των βασικών πολιτικών για τη συμμετοχική χρηματοδότηση στο πεδίο της γα-
λάζιας οικονομίας  

3.1 Δημιουργία και υιοθέτηση εκπαιδευτικού υλικού για τη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γα-
λάζια οικονομία  
Η δράση 3.1 θα επικεντρωθεί στη δημιουργία μια εργαλειοθήκης, η οποία θα περιλαμβάνει μια ολοκλη-
ρωμένη (βήμα προς βήμα) προσέγγιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ΜΜΕ και των νεοφυών
επιχειρήσεων αναφορικά με την υλοποίηση μιας σχετικής επικοινωνιακής καμπάνιας.  

3.2 Υλοποίηση και προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της συμμετοχι-
κής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.   
Η δράση 3.2 περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ΜΜΕ, τα οποία θα περιλαμ-
βάνουν μεταξύ άλλων τα εξής θεματικά πεδία: Βασικές αρχές συμμετοχικής χρηματοδότησης, δημιουρ-
γία κοινότητας συμμετοχικής χρηματοδότησης, καλές πρακτικές, δοκιμαστικές εργασίες, υλοποίηση επι-
κοινωνιακής καμπάνιας κλπ. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα
κατάρτισης στις Περιφέρειες, που συμμετέχουν στο έργο, ανέρχεται σε 270. 

3.3. Δοκιμαστική υλοποίηση δράσεων συμμετοχικής χρηματοδότησης στο πεδίο της γαλάζιας
οικονομίας
Σε συνέχεια ανοιχτής πρόσκλησης θα επιλεγούν συνολικά 15 ΜΜΕ από τις χώρες/περιφέρειες που
συμμετέχουν στο έργο (2 ΜΜΕ για την Ελλάδα) οι οποίες θα υλοποιήσουν με τη βοήθεια ειδικών στον
τομέα αυτό καμπάνιες συμμετοχικής χρηματοδότησης. Στο τέλος της δράσης αυτής θα αναλυθούν τα
οφέλη και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής καμπάνιας γεγονός που
θα οδηγήσει  στη δημιουργία ενός επιχειρησιακού μοντέλου βασισμένου στις  ιδιαιτερότητες της κάθε
χώρας/περιοχής.    

3.4 Προετοιμασία των βασικών πολιτικών για τη συμμετοχική χρηματοδότηση στο πεδίο της
γαλάζιας οικονομίας  
Η υιοθέτηση πολιτικών που ευνοούν τη συμμετοχική χρηματοδότηση αποτελεί  θεμέλιο  λίθο για την
ευρεία χρήση του σχετικού εργαλείου. Στο πλαίσιο συμμετοχικών εργαστηρίων θα αναλυθεί εις βάθος η
υφιστάμενη  κατάσταση  όσον  αφορά  στην  προώθηση/υιοθέτηση  δράσεων  συμμετοχικής
χρηματοδότησης  από  το  δημόσιο  τομέα,  θα  αναδειχθούν  τα  προβλήματα  και  θα  προταθούν  οι
κατάλληλες λύσεις με βάση τις καλές πρακτικές.     

 ΠΕ 4 Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 3 και κυρίως με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμα-
στικών εργασιών θα αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο για τη δημιουργία κόμβων για τη συμμετοχική χρημα-
τοδότηση στη γαλάζια οικονομία. Το πρωτόκολλο αυτό θα θέσει τα θεμέλια για ένα βιώσιμο και μεταβι-
βάσιμο  σύστημα  κατάρτισης.  Το  σύστημα  αυτό  κατάρτισης  θα  συμβάλλει  στη  δημιουργία  κόμβων
γνώσης και  επιχειρηματικής υποστήριξης ενισχύοντας με  τον τρόπο αυτό την κεφαλαιοποίηση των
δράσεων του έργου. 

Ειδικότερα θα λάβουν χώρα οι παρακάτω δράσεις: 

1. Δημιουργία  βιώσιμου υποστηρικτικού  συστήματος  για  τις  ΜΜΕ στη  γαλάζια  οικονομία.  Στο
πλαίσιο της δράσης αυτής το εν λόγω σύστημα θα στηρίζεται σε κόμβους για τη συμμετοχική χρηματο-
δότηση, οι οποίοι θα προσφέρουν κατάρτιση και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και στο
δημόσιο τομέα. 
2. Βελτίωση του ποσοστού αποδοχής της συμμετοχικής χρηματοδότησης
Η δράση αυτή επικεντρώνεται  στην υλοποίηση εργαστηρίων στις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο
έργο με τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων, της επιστημονικής κοινότητας και των
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πολιτών προκειμένου να αναλυθούν λύσεις που θα οδηγήσουν στη μεγαλύτερη αποδοχή και χρήση της
συμμετοχικής χρηματοδότησης. 

     ΠΕ 5 Κεφαλαιοποίηση  
 
Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματι-
σμού (cluster) για τη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία. Επιπλέον, οι δράσεις του θα
επικεντρωθούν και στη διαμόρφωση βιώσιμων πολιτικών για τη συμμετοχική χρηματοδότηση σε μακρο-
πρόθεσμο επίπεδο οι οποίες θα δύνανται να υιοθετηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο ακόμη και από Περι-
φέρειες, που δε συμμετέχουν στο έργο  
 
Η  πράξης έχει διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο 2022.
Η  συγχρηματοδότηση  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ανέρχεται  σε  ποσοστό  85% και  από  εθνικούς
πόρους (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) σε ποσοστό 15%. 
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους εξής φορείς:
1. Ινστιτούτο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων – e ZAVOD (Σλοβενία)    (επικεφαλής 
εταίρος)
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3. Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (Χίος, Ελλάδα)  
4. Εμπορικό, Βιομηχανικό και Ναυτιλιακό Επιμελητήριο της Σεβίλλης (Ισπανία) 
5. Crowdpolicy (Eταιρεία, Αθήνα)  
6. Ίδρυμα GOTEO, (Ισπανία)  
7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου 
8. Πανεπιστήμιο του Αlgavre (Πορτογαλία)  
9. Ευρωπαϊκό Δίκτυο συμμετοχικής χρηματοδότησης (Βρυξέλλες, Βέλγιο) 
10. Περιφέρεια της Vlora (Αλβανία) 
11. Περιφέρεια της Καμπανία (Ιταλία) 
12. Περιφέρεια της Μάρκε (Ιταλία) 
13. Πανεπιστήμιο της Rijeka (Κροατία) 

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.716.690 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της ΠΚΜ 
ανέρχεται σε 211.760,00 ευρώ
Ο προϋπολογισμός της ΠΚΜ αναλύεται στις εξής κατηγορίες
 Δαπάνες προσωπικού 107.000,00 €
 Γενικά διοικητικά έξοδα 16.050,00€
 Έξοδα μετακινήσεων 14.650,00 €
 Εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες 74.060,00 €
Στις δαπάνες για εξωτερικούς συνεργάτες και Υπηρεσίες περιλαμβάνεται: 
o το  κόστος  της  διοργάνωσης  μίας  συνάντησης  των  εταίρων   του  έργου στη   Θεσσαλονίκη
(1.500,00 €)
o η παραγωγή ενός  video clip και μιας εργαλειοθήκης προωθητικών ενεργειών  με τις δράσεις
του έργου σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της επικοινωνιακής ανάδειξης της πράξης (4.300,00 €)
o  Η  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  των  συνδεδεμένων  Ελλήνων  εταίρων  στο  τελικό
συνέδριο(1.600,00 €)
o η  προετοιμασία  και  ανάπτυξη  των  βασικών  πολιτικών  για  την  ενίσχυση  της  συμμετοχικής
χρηματοδότησης (21.900,00 €). Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών θα υλοποιηθούν εργαστήρια με τη
συμμετοχή  τοπικών  παραγόντων  καθώς  και  εργαστήρια  συμμετοχικής  δημιουργίας  (co-creation)
προκειμένου  να  συζητηθεί  και  να  αναλυθεί  η  υφιστάμενη  κατάσταση  και  να  αναδειχθούν  και  να
αξιολογηθούν τα εμπόδια. Στη δράση αυτή περιλαμβάνεται και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
αναφορικά με την ανάλυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου στην Ελλάδα για την ανάπτυξη δράσεων
συμμετοχικής χρηματοδότησης.   
o η  βελτίωση  του  ποσοστού  αποδοχής  και  υιοθέτησης  της  συμμετοχικής  χρηματοδότησης
(26.910,00 €) . Η δράση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες όπως η διοργάνωση συνεδρίων και εργαστηρίων,
η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (κυρίως νομικής φύσεως) όσον αφορά στην υιοθέτηση πολιτικών
για τη συμμετοχική χρηματοδότηση καθώς και στα έξοδα μετακίνησης υπευθύνων χάραξης πολιτικών
για την παρακολούθηση συνεδρίων αναφορικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση. 
o δράσεις  στο  πλαίσιο  του  ΠΕ  5  Κεφαλαιοποίηση  (13.600  €).  Οι  εν  λόγω  δράσεις  θα
επικεντρωθούν στην υποστήριξη της ΠΚΜ για τη συμμετοχή της ΠΚΜ σε ένα συνεργατικό σχηματισμό
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(cluster) για τη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία. Ο συνεργατικός αυτός σχηματισμός
θα δημιουργηθεί  στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη  συνεργατική χρηματοδότηση και  του
Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σεβίλλης διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη βιωσιμότητα της πράξης
μετά το πέρας του έργου. Ο συνεργατικός αυτός σχηματισμός θα αναλάβει το σύστημα κατάρτισης του
οικοσυστήματος και των εκπαιδευτών που θα αναπτυχθεί/διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της πράξης.
Επιπλέον, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν και ενέργειες αναφορικά με την προετοιμασία σχεδίων δράσης
για την υιοθέτηση πολιτικών για τη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία.      
o η εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου (4.250,00
€)  Η εξωτερική αξιολόγηση είναι η τελευταία φάση κάθε κύκλου διαδικασίας για τη διασφάλιση των
αποτελεσμάτων  του  έργου.  Σκοπός  είναι  η  διαπίστωση  της  πληρότητας,  της  διαφάνειας,  της
αντικειμενικότητας και  των τεκμηριωτικών της δεδομένων και η διατύπωση ουδέτερης αντικειμενικής
γνώμης  με στόχο την κριτική και αναλυτική εξέταση σε βάθος για τις διαπιστώσεις και τα πορίσματα του
έργου, τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών και τη συνέπεια του έργου ως προς
την αποστολή και τους στόχους του.   

Παρακαλούμε να εγκρίνετε

την  αποδοχή  εκτέλεσης  της  πράξης  που  εγκρίθηκε  από  το  “Ευρωπαϊκό   Πρόγραμμα  Εδαφικής
Συνεργασίας  INTERREG MED 2014-2020”   με  τίτλο  «Ανάπτυξη  δεξιοτήτων  των  παραγόντων  της
γαλάζιας οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση συμμετοχικής χρηματοδότησης»- Capacity Building
of  blue  economy  stakeholders  to  effectively  use  CROWDFUNDING»  -  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”BLUE
CROWDFUNDING”

και να εισηγηθείτε σχετικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο».  

2. Την αριθμ. 2620/03-12-2019(Α.Δ.Α.:6ΒΒΖ7ΛΛ-Φ42) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Κ.Μ..

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν απόντες οι κ. κ. Α. Αγγελίδης και Α. Αρβανίτης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο  λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται την εκτέλεση της πράξης που εγκρίθηκε από το «Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα
Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG MED 2014-2020»  με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων των
παραγόντων  της  γαλάζιας  οικονομίας  για  την  αποτελεσματική  χρήση  συμμετοχικής
χρηματοδότησης»  -  «Capacity  Building  of  blue  economy  stakeholders  to  effectively  use
CROWDFUNDING» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:«BLUE CROWDFUNDING».

Κατά ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Σ.  Αβραμόπουλος,  Θ.  Ιγνατιάδης,  Ι.
Τσεχελίδης, Φ. Γκανούλης,  Ε. Αβραμίδου, Δ. Χαραλαμπίδου και Α. Αγαπητός.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε,  διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

       ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                             ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb  @  pkm  .  gov  .  gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 6Ψ0Κ7ΛΛ-ΡΟΛ
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