
 
 

 

Πληροφορίες για το έργο MISTRAL 

Το έργο “MISTRAL”- Mediterranean Innovation Strategy for transnational 

activity of clusters and networks of the Blue Growth είναι ένα διακρατικό 

πρόγραμμα άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Γαλάζια Ανάπτυξη και την τόνωση 

της επιχειρηματικότητας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.   

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας (1) του Προγράμματος INTERREG 

MED 2014-2020 «Προώθηση της ικανότητας καινοτομίας στη Μεσόγειο, για 

μια και βιώσιμη ανάπτυξη» και αφορά στην αντιμετώπιση της κοινής 

πρόκλησης των συμμετεχουσών χωρών, για αύξηση της καινοτομίας και 

δικτύωσης στη Γαλάζια Ανάπτυξη. 

Έχει διάρκεια 48 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 4,1 εκατ. ευρώ. Στο 

εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 8 χώρες & συνολικά 14 εταίροι (2 Υπουργεία, 8 

Περιφέρειες – ανάμεσά τους η Περιφέρεια Κρήτης- 5 κορυφαία αναφορικά 

με τη Γαλάζια Ανάπτυξη clusters, και διακεκριμένοι για την επιστημονική 

τους αριστεία Οργανισμοί και Φορείς).  

Ο κύριος στόχος του “MISTRAL” είναι η δημιουργία μιας συμβιωτικής και 

διακρατικής κοινότητας μεσογειακών συμπλεγμάτων (clusters) που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της “Γαλάζιας ανάπτυξης” (Γαλάζια 

ενέργεια, Αλιεία & υδατοκαλλιέργεια, Θαλάσσια επιτήρηση, Παράκτιος 

Τουρισμός,  Βιοτεχνολογία).  

Το έργο, θα ενδυναμώσει και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των 

καινοτόμων δράσεων, όπως τεχνογνωσία και μεταφορά εξειδικευμένης 

τεχνολογίας, δημιουργία επιχειρήσεων, δικτύωση, αλληλεπιδράσεις με 

φορείς χάραξης πολιτικής, προώθηση νέων μοντέλων για τη διακυβέρνηση, 

συμμετοχή των MΜΕ στην ανοιχτή καινοτομία.  

 

 

 

 

 

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του έργου, αποτελεί η προώθηση και η 

εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας ενός διακρατικού οικοσυστήματος 

καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, όπου: επιχειρήσεις, ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσιος τομέας θα συνεργάζονται για 

τη(ν): 

 ανάπτυξη βιώσιμων δράσεων καινοτομίας 
 αύξηση των επιδόσεών τους στην καινοτομία  
 στήριξη της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος 
 αύξηση της πρόσβασης και της ανταλλαγής γνώσεων που αφορούν στη 

θάλασσα.  
Με την υλοποίηση του έργου, αναμένεται να αντιμετωπιστούν διάφορες 

τεχνικές προκλήσεις τομέων της Γαλάζιας Ανάπτυξης, αυξάνοντας 

παράλληλα τη γνώση για τις εξής θεματικές ενότητες: 

 Γαλάζια ενέργεια (Blue Energy) 

 Αλιεία & υδατοκαλλιέργειας (Fishing & Aquaculture) 

 Θαλάσσια επιτήρηση (Marine Surveillance)  

 Βιοτεχνολογία (Biotechnology)  

 Παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός (Coastal & maritime tourism) 

 

 

 



 
 

 

 

Στο πλαίσιο της  υλοποίησης του έργου, θα διοργανωθεί διακρατικό,  
εκπαιδευτικό εργαστήριο με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στο 
έργο,  που θα στοχεύει στη μεταφορά των αποτελεσμάτων στους 
εταίρους, στα δίκτυα και τις Περιφέρειες.  
 
Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο εργαστήριο, σε δύο (2) 
εκπροσώπους επιχειρήσεων (Local stakeholders) που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, σε κάποιον από τους 
τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης:  

 Γαλάζια ενέργεια 

 Αλιεία & υδατοκαλλιέργειας  

 Θαλάσσια επιτήρηση  

 Βιοτεχνολογία  

 Παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός  

Μέσω του εργαστηρίου, δίνεται – ανάμεσα σε άλλα- η δυνατότητα 

δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων (ιδιωτών, δημοσίων φορέων & 

οργανισμών) που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, η δημιουργία 

συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ τους καθώς και η ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και εμπειριών.  

 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι ανοικτή & δωρεάν. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Περιφέρεια Κρήτης 

Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  

 
Πληροφορίες: Αλίκη Καρούσου 
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