РЕЗУЛТАТИ

ПАРТНьОРИ

Проектът насърчава развитието на синята
икономика в страните-партньори, засилвайки

BLUES – синият

сътрудничеството между индустрията и
образованието за запълване пропуските в този
сектор и за повишаване на осведомеността за

растеж свързва и

Сини кариери. BLUES допринася конкретно за
предприемане на действия и приоритети на

обединява

програмата за секторно сътрудничество в
областта на уменията, програмата на ЕС за

европейските морски

цифрови технологии и програмата за нови
умения. Проектът обединява 5 ключови
пртньора от ралични страни и европейски

пространства

морета, с отношение към синята икономика и
образованието, които дават съгласуван отговор
на предизвикателствата, срещани от сектора,
чрез допълване и добавяне на стойност към
съществиващите инициативи на държавитечленки, региони и други заинтересовани страни.
По-конкретно, ще бъдат разработени следните
продукти:
•

Курс на обучение по Морска сигурност,
безопаност и екологичен морски
транспорт

•

Курс на обучение по крайбрежен и
круизен туризъм

•

Курс на обучение по управление на
рибарството и аквакултури

•

Електронен портал "Всичко на едно
място" (BLUES One Stop Shop Portal)
Проектът BLUES (№: 2017-1-EL01-KA202-036307) е финансиран с
подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява
единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност
за използването на съдържащата се в нея информация.

•

подобряване заплащането а
професионалистите;

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В ЕС

•

подобряване позицията на целевата група на
пазара на труда;

•

•

укрепване на професионалните / кариерните
профили на търсещи работа и млади
специалисти;

Насърчаване на общоевропейския диалог
между публичните власти, МСП, предоставящите ПОО, туроператори, заинтересова- ните,
с дейност пристанищни услуги и крайбрежен
туризъм;

За проекта BLUES

•

насърчаване по-продължителната заетост в
индустрията и секторите на синята
икономика;

•

Проектът BLUES (BlUe growth connects European Seas)
- Синият растеж свързва и обединява европейските
морски пространства е финансиран от Европейската
комисия по програма Еразъм+ , дейност KA2 Партньорство за иновации и обмяна на добри
практики – Стратегическо
партньорство за
професионално обучение и практика.
Проектът
стартира на 1 октомври 2017 г. и е с продължителност
24 месеца.

•

увеличаване възможностите на пазара;

Разработване на сектори на синята икономика, насочени към туристическите инициативи на ЕС, включително промоционал- ни и
комуникационни кампании;

•

увеличаване на инвестициите с пряк ефект
върху икономиката и заетостта, което позволява на предприятията от морски и крайбрежен туризъм да модернизират офертите си,
подобрят съоръженията и намалят разходите
за енергия, като повишат възможността за
заетост и рентабилност на участващите
предприятия ;

•

Подпомагане развитието на транснацио- нални
и междурегионални партньорства, мрежи,
клъстери и стратегии за интели- гентна
специализация;

•

Насърчаване на екотуризма и поощряване на
връзките с други устойчиви действия;

•

Цели на проекта

•

Повишаване осведомеността относно
финансирането от ЕС и наличните инструменти
за подкрепа на сектора.

Проектът BLUES има за цел да подобри уменията и
компетенциите на професионалистите, работещи в
областта на синята икономика.

увеличаване удовлетвореността на туристите, водещо до допълнителни туристопотоци
за бизнеса, който е надграден в резултат на
инициативи за развитие на уменията.

Стремежът е да се обучи ново поколение студенти,
научни работници, професионалисти, техници и
предприемачи, да ги снабди с подходящите умения
за пазра на труда и индустрията.
Целта на специализирания уеб портал One Stop Shop
Portal е да създаде общо пространство с конкретни
дейности за улесняване на комуникацията и да
предложи специфична нформация за нови умения и
компетенции в синята икономика, нови тенденции в
търсените умения от кандидатите, възможности за
обучения.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
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