
                             
 

  

SPOROČILO ZA JAVNOST #5 

DECEMBER 2022 

BluAct se je odpravil v Gdansk na Poljsko na svoje 5. nadnacionalno srečanje 

Mi smo BluAct 2nd wavers! 
 

Zelo lepo se je bilo srečati s prijatelji in kolegi v čudovitem mestu Gdansk na Poljskem na našem 

5. nadnacionalnem srečanju, ki je potekalo v oktobru. Pridobili smo veliko znanja, ki smo ga 

prenesli nazaj v naša mesta, da bi prinesli trajnostne rešitve in podprli zagonska podjetja na 

področju modrega gospodarstva! Najlepša hvala našim partnerjem iz inkubatorja Starter za 

odlično gostovanje! 

Fotografije in videoposnetke z dogodka si lahko ogledate na: www.bluact.eu/gdansk 

Sedmi Ocean Hackathon je decembra potekal v Boulogne sur mer! V četrtek, 3. novembra, je 

potekal prvi spletni seminar Ocean Hackathona, ki je bil posvečen modremu gospodarstvu! 

Glavni gost je bil naš vodilni strokovnjak URBACT-a Jim Sims, ki je z udeleženci delil svoje izkušnje 

o modrem gospodarstvu na evropski ravni. 

Demonstracijski dan Techseed 2022 je potekal 15. septembra v Gdansku na Poljskem. Naši 

partnerji so uspešno izvedli tekmovanje in nagradili zagonska podjetja, prispevek njihove zelo 

aktivne lokalne skupine URBACT pa je bil zelo cenjen! 

1. oktobra je v krajinskem parku Strunjan v Kopru potekala podvodna čistilna akcija, ki je potekala 

v okviru pobude Svetovni dan čiščenja. Modra je nova zelena! 

 

Nekaj o projektu: 

Projekt je financiran s strani evropskega programa URBACT III, ki mestom pomaga razviti trajnostne, pragmatične 

rešitve z vključevanjem gospodarskih, socialnih in okoljskih urbanih tem. BluAct 2nd Wave mreža sledi uspehu prve 

generacije BluAct partnerske mreže v kateri je bilo šest evropskih mest podprtih pri prenosu dobre prakse na področju 

podjetništva za modro rast iz mesta Pirej med letoma 2018 in 2020. V letu 2021 so tri nova mesta dobila priložnost 

seznaniti se s pirejsko dobro prakso na področju modrega gospodarstva. 
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