
About U-SOLVE
The implementation of the United Nations ‘Sustainable Development Goals’ is of
crucial importance for the creation of cities and urban areas that are sustainable,
liveable and resilient over the long term. 
The existence of vibrant entrepreneurial ecosystems can act as a catalyst towards
the design of innovative solutions that have a positive impact against the negative
effects of climate change. To achieve this goal and to enable young entrepreneurs to
turn their ideas into actual businesses, an enabling ecosystem, supported by all
stakeholders, namely, public authorities, research/academia, industry and society,
is needed. 
U-SOLVE intends to enhance support to young entrepreneurs whose innovative
ideas focus on the environment and sustainable development of urban areas. The
project will create experimental pathways for place-based strategies, suitable for
the Mediterranean countries, where the entrepreneurial energy is oriented towards
sustainable and integrated territorial development.

Financial Data

Urban sustainable development SOLutions
Valuing Entrepreneurship

To create a model of urban develpoment based on innovative
entrepreneurship, addressing sustainable development challenges, boosting
urban business ecosystems, and creating jobs in emerging social and
environmental markets
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Who will Benefit?

3.2 million  EU
contribution

3.5 million 
 Total budget

Project 
Co-financing

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea
Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of Palestine Ahliya University and can under no
circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the
sole responsibility of the Cyprus Institute and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures.

Participating
 Countries

Cyprus

Italy

Egypt

Jordan

Greece

Palestine

Project Objective



Περίληψη Έργου
Η εφαρμογή και υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας
των αστικών κέντρων και πόλεων. 
Η ύπαρξη ζωντανών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά
στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων που θα έχουν θετικό αντίκτυπο ενάντια στις αρνητικές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου και για να
μπορέσουν κυρίως οι νέοι να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικές επιχειρηματικές
λύσεις απαιτείται ένα οικοσύστημα που να υποστηρίζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
τις δημόσιες αρχές, τον ερευνητικό/ακαδημαϊκό τομέα, τη βιομηχανία και την ευρύτερη
κοινωνία. 
Το έργο U-SOLVE προτίθεται να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε θέματα με έμφαση το περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη σε αστικές
περιοχές. Το έργο θα δημιουργήσει πειραματικά μονοπάτια για την υλοποίηση στρατηγικών
βάσης τοπικών προσεγγίσεων (place-based strategies), οι οποίες έχουν αποδειχτεί
κατάλληλες για Μεσογειακές χώρες, όπου η επιχειρηματική ενέργεια προσανατολίζεται σε
δράσεις για την επίτευξη μίας αειφόρου και ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης.

Λύσεις για Αστική Αειφόρο Ανάπτυξη μέσω
αποτίμησης της επιχειρηματικότητας

Η δημιουργία ενός μοντέλου αστικής ανάπτυξης, βασισμένο σε καινοτόμα επιχειρηματικότητα, το
οποίο να αντιμετωπίζει τις αειφόρες αναπτυξιακές προκλήσεις, να ενισχύει τα αστικά
επιχειρηματικά οικοσυστήματα και να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις
αναδυόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές αγορές.

Οικονομικά Στοιχεία
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Ποιοι επωφελούνται

3,200,000
Ευρωπαϊκή 

 Χρηματοδότησ
η

3,500,000
Συνολική

Χρηματοδότηση

Συχρηματοδότηση
Έργου

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea
Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of Palestine Ahliya University and can under no
circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures.
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Συμμετέχουσες
 Χώρες

Κύπρος

Ιταλία

Αίγυπτος

Ιορδανία

Ελλάδα

Παλαιστίνη

Στόχος του Έργου

 Νέοι και
Γυναίκες

επιχειρηματίες

Τοπικές αστικές
κοινωνίες

Νεοφυείς επιχειρήσεις σε
αστικές περιοχές


