
        
info@fundacion.valenciaport.com

Βαλένθια  , 16   Δεκεμβρίου   2014

Πιστοποιητικό αναγνώρισης του έργου SMILE για τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα «Επιχείρηση 2020» (Enterprise 2020)

Στις 12 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το πρόγραμμα «Επιχείρηση
2020»  με  συμμετοχή  διαφόρων  οργανισμών  και  επιχειρήσεων.  Η  συνάντηση
διοργανώθηκε  από  την  Forética,  την  ένωση  επιχειρήσεων  και  επαγγελματιών
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) που εδρεύει στη Μαδρίτη.

Η Forética στοχεύει στην ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ακολουθεί
το  πρόγραμμα  «Επιχείρηση  2020»  το  οποίο  αποτελεί  τη  μόνη  επίσημα
αναγνωρισμένη πρωτοβουλία επιχειρηματικής συνεργασίας από το European CSR
Strategy.  Στόχος  της  Forética  για  την  επόμενη  δεκαετία  είναι  να  προωθήσει  τη
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την ισχυρή συνεργασία μεταξύ ομάδων και να στηρίξει
την ηγεσία της Ευρώπης αναφορικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR).

Κατά  τη  διάρκεια  της  εκδήλωσης,  η  Forética παρουσίασε  τον  τρίτο  Άξονα
Προτεραιότητας του προγράμματος «Επιχείρηση 2020» για την Ισπανία με στόχο την
ενίσχυση των «επαγγελματικών δεξιοτήτων» και  τις  «βιώσιμες  πόλεις  –  ποιότητα
ζωής».  Οι  εταιρείες  που συμμετείχαν στο συνέδριο έλαβαν ένα πιστοποιητικό ως
δημόσια αναγνώριση για την υποστήριξη του προγράμματος «Επιχείρηση 2020». Ο
οργανισμός  Valenciaport Foundation εκπροσωπήθηκε από την κυρία Pilar Blaya η
οποία έλαβε και το πιστοποιητικό αναγνώρισης για την συμμετοχή του Valenciaport
Foundation στο ευρωπαϊκό έργο SMILE, στον άξονα « βιώσιμες πόλεις – ποιότητα
ζωής».

Το έργο SMILE (Smart Green Innovative Urban Logistics) επιλέχθηκε πριν από ένα
χρόνο  για  να  λάβει  μέρος  στην  πρώτη  φάση  (2013-2015)  της  εκστρατείας  του
προγράμματος  «Επιχείρηση 2020».  Το έργο  SMILE συγχρηματοδοτείται  από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος  MED και κύριος στόχος του είναι η
ανάπτυξη ευφυών και ενεργειακά αποδοτικών πόλεων. Μέσα από την επιλογή και
εφαρμογή  κατάλληλων  πολιτικών,  στρατηγικών  και  μέτρων  που  απαιτούνται  για
ενεργειακά  αποδοτικές  αστικές  μεταφορές  το  έργο  στοχεύει  επίσης  στη  σχετική
πληροφόρηση των δημόσιων και  ιδιωτικών φορέων επιτυγχάνοντας  μείωση στην
ενεργειακή κατανάλωση των πόλεων που συμμετέχουν. Το Valenciaport Foundation
συντονίζει το πακέτο εργασίας που αφορά στην εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών. Στην
περίπτωση  της  Ισπανίας,  οι  σχετικές  δράσεις  θα  αναπτυχθούν  στις  πόλεις  της
Βαλένθια και της Βαρκελώνης.

Το  πρόγραμμα  «Επιχείρηση  2020»  περιλαμβάνει  περίπου  90  έργα  εταιρικής
κοινωνικής  ευθύνης  (CSR)  στην  Ισπανία  όπου  συμμετέχουν  1.450  οργανισμοί.
Περισσότερα από 80 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί και 240.000 άνθρωποι
έχουν ήδη επωφεληθεί.
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Ο γενικός  διευθυντής  της  Forética,  Germán Granda,  επισήμανε  ότι  το  70% των
έργων εμπίπτουν στην κατηγορία «βιώσιμες πόλεις – ποιότητα ζωής» με στόχο τη
μείωση εκπομπών CO2, ενώ το 35% των έργων έχουν συνεισφέρει στη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα των πόλεων.

Όλα  τα  ευρωπαϊκά  αποτελέσματα  του  προγράμματος  «Επιχείρηση  2020»  θα
παρουσιαστούν στο Expo Milano, τον Ιούνιο του 2015.

        


