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Βαλένθια, 9 ∆εκεµβρίου 2013

Το έργο SMILE επιλέχθηκε στην 1η φάση της 2013-2015 καµπάνιας της
πλατφόρµας Επιχειρηµατικότητα 2020 (http://www.csreurope.org/home)
Το έργο Ευρωπαϊκές Έξυπνες Πράσινες Καινοτόµες Αστικές Εµπορευµατικές
Μεταφορές για Ενεργεικά Ευφυείς Πόλεις της Μεσογείου (SMILE), που
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα MED Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΕC), επιλέχθηκε για να αποτελέσει τµήµα της 1ης φάσης της καµπάνιας 2013-2015
Campaign of Enterprise 2020. Η πρωτοβουλία αυτή οργανώθηκε για την Ισπανία
από την Forética όπου και ανακοινώθηκαν τα έργα που επιλέχθηκαν κατά τη
διάρκεια συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε στις 26 Νοεµβρίου 2013 στη Μαδρίτη.
Το σχήµα αποτελείται από 57 πρωτοβουλίες µεταξύ συνεργαζόµενων εταιρειών και
των οµάδων ενδιαφερόντων τους και επικεντρώνεται σε δύο κύριους θεµατικούς
άξονες οικονοµικής ανάκαµψης και ανταγωνιστικότητας: την ανάπτυξη προσόντων
του εργατικού δυναµικού και την αειφορία των πόλεων. Τα έργα που επιλέχθηκαν
υλοποιούνται από 641 οργανισµούς-εταίρους, οι οποίοι αποτελούν 300 εταιρείες, 126
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, 130 πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα και 85
δηµόσιους οργανισµούς. Τα έργα αφορούν 15 διαφορετικούς τοµείς και βασίζονται
στην παρουσία και τη συνεργασία 17 διαφορετικών αυτόνοµων περιφερειών.
Το έργο SMILE παρουσιάστηκε από τον εταίρο Τhe Valenciaport Foundation και µε
την παρουσία τριών άλλων ισπανών εταίρων: του Ινστιτούτου Inndea, της ∆/νσης
Κινητικότητας του ∆ήµου Βαρκελώνης και του Κέντρου Καινοτόµων Μεταφορών
(CENIT). Το έργο SMILE συµβάλει στην αειφορία στον επίπεδο των πόλεων. 18
πόλεις θα ωφεληθούν συνολικά από την εφαρµογή καινοτόµων λύσεων σε
διαφορετικά πεδία όπως αυτό της υπεύθυνης κατανάλωσης, των έξυπνων πόλεων
και των ευφυών µεταφορών, µεταξύ άλλων ωφελειών.
Αντικείµενο του έργου SMILE είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη έξυπνων και
ενεργειακά ευφυών πόλεων, µέσω της υλοποίησης του, των πιλοτικών εφαρµογών
του, της διάχυσης και της προώθησης πολιτικών, στρατηγικών και µέτρων που
προωθούν έξυπνες λύσεις στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές. Με τον τρόπο
αυτό βελτιώνεται η γνώση των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και η εξοικονόµηση
ενέργειας στις πόλεις αυτές. Το Ινστιτούτο Valenciaport είναι επικεφαλής του πακέτου
εργασίας σχετικά µε την εφαρµογή διαφορετικών πιλοτικών σχηµάτων που θα
βελτιώσουν την υιοθέτηση ευφυών λύσεων στη διακινηση αστικών εµπορευµατικών
φορτίων. Στην περίπτωση των ισπανών εταίρων τα πιλοτικά σχήµατα θα
υλοποιηθούν στις πόλεις Βαλένθια και στη Βαρκελώνη.
Στο έργο SMILE ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ως επικεφαλής εταίρος.
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