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Έργο BLUE CROWDFUNDING

✓ Το έργο ‘Blue Crowdfunding’ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014 – 2020 και ξεκίνησε 

την υλοποίηση του το Νοέμβριο 2019 με διάρκεια 32 μήνες (Ιούνιο 2022).

✓ Το συγκεκριμένο έργο επιδιώκει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας ενισχύοντας την 

καινοτομία τους μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). 

✓ 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 

υπηρεσίας. Μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο μοχλό για την 

εμπορική δοκιμαστική υλοποίηση (testing) των καινοτόμων λύσεων 

στην αγορά μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για κρατικές 

χρηματοδοτήσεις ή δάνεια. 



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.

Γαλάζια Ανάπτυξη

Πηγή: https://ec.europa.eu/assets/mare/infographics/

https://ec.europa.eu/assets/mare/infographics/


Γαλάζια Οικονομία

Πηγή: https://ec.europa.eu/assets/mare/infographics/

https://ec.europa.eu/assets/mare/infographics/


✓ διοργάνωση σεμιναρίων για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Γαλάζιας 
Οικονομίας στο θέμα της Συμμετοχικής Χρηματοδότησης 
αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό του έργου Blue Crowdfunding

✓ παροχή δωρεάν εξειδικευμένης καθοδήγησης και mentoring σε 
τρεις ιδέες/έργα/επιχειρήσεις γαλάζιας οικονομίας στην Κύπρο 

✓ χρηματοδότηση τριών εκστρατειών crowdfunding στην Κύπρο

✓ δημιουργία εστιακού σημείου (focal point) στο ΚΕΒΕ: κέντρο 
εμπειρογνωμοσύνης και στήριξης επιχειρήσεων και έργων/ιδεών 
για το crowdfunding

✓ διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων και πιστοποίηση 
εκπαιδευτικών/συμβούλων ως εμπειρογνώμονες σε θέματα 
crowdfunding

Δραστηριότητες 
BLUE CROWDFUNDING



✓ χρηματοδότηση προετοιμασίας και υλοποίησης 3 εκστρατειών 
crowdfunding

✓ ανοικτή πρόσκληση για ιδέες/έργα, νέα προϊόντα/υπηρεσίες 
στη Γαλάζια Οικονομία

✓ αφορά 
✓ μικρομεσαίες επιχειρήσεις
✓ νεοφυείς (start-up) επιχειρήσεις
✓ νεοσύστατες εταιρείες
✓ κοινωνικές επιχειρήσεις
✓ μη κυβερνητικούς οργανισμούς
✓ νέους επιχειρηματίες

σχέδιο χορηγιών
BLUE CROWDFUNDING



➢ χορηγία θα δοθεί σε μορφή υπηρεσιών από εξειδικευμένους 
συμβούλους για τη σωστή προετοιμασία και ανάπτυξη μιας 
εκστρατείας crowdfunding, όπως:

✓ ετοιμασία επιχειρηματικού πλάνου
✓ ετοιμασία επικοινωνιακού πλάνου και στρατηγικής 

marketing
✓ επιλογή κατάλληλης μορφής εκστρατείας
✓ επιλογή κατάλληλης πλατφόρμας crowdfunding
✓ παραγωγή διαφημιστικού υλικού, συμπερ. βίντεο, 

έτοιμο για ανάρτηση στην πλατφόρμα
✓ υποστήριξη για ανάρτηση στην πλατφόρμα
✓ υποστήριξη στα κοινωνικά δίκτυα
✓ καθοδήγηση μετά την ολοκλήρωση εκστρατείας

➢ χορηγία εκστρατείας ΔΕΝ καλύπτει έξοδα αμοιβής 
πλατφόρμας (% στο ποσό που συλλέγεται)

σχέδιο χορηγιών
BLUE CROWDFUNDING



✓ αιτήσεις ‘first-come first-served’

✓ επιλεγμένες ιδέες/έργα δεσμεύονται να υλοποιήσουν το 
σχέδιο χορηγιών μέχρι το τελικό στάδιο (δηλ. ανάρτηση στην 
πλατφόρμα)

✓ δεν εγγυόμαστε την εξασφάλιση ποσού χρηματοδότησης της 
ιδέας/έργου μέσω της πλατφόρμας crowdfunding

σχέδιο χορηγιών
BLUE CROWDFUNDING



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

✓ αιτήσεις διαθέσιμες από 27 Ιανουαρίου 2021 ηλεκτρονικά 
(ιστοσελίδα και κοινωνικά δίκτυα ΚΕΒΕ)

✓ υποβολή αιτήσεων λήγει 12 Φεβρουαρίου 2021

✓ ανακοίνωση επιλεγμένων 3 ιδεών για χρηματοδότηση 
εκστρατειών 22 Φεβρουαρίου 2021

✓ διάρκεια κάθε εκστρατείας (προετοιμασία και υλοποίηση) 
τρεις μήνες: 01/03/2021-31/05/2021

σχέδιο χορηγιών
BLUE CROWDFUNDING



Σας ευχαριστώ

@CCCI_Cyprus 

https://www.linkedin.com/company/344127/admin/
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