Interreg III B

Sporočilo za medije, 9. 3. 2006

Mreža alpskih podjetij: spodbujanje trajnostno usmerjenih podjetij
Deset partnerjev iz vseh alpskih držav si je v okviru projekta NENA zastavilo cilj,
da bo vzpostavilo vsealpsko mrežo malih in srednje velikih podjetij in tako
podprlo podjetja, katerih dejavnost je usmerjena v trajnostni razvoj. Projekt
NENA „Network Enterprise Alps – Enhancing sustainable development,
competitiveness and innovation through SME and cluster co-operation“ je bil
konec februarja odobren v okviru programa Evropske unije INTERREG III B.
Projekt, za katerega so zagotovljena sredstva v višini 2,38 mio. evrov, se bo
zaključil februarja 2008. Ideja vsealpske mreže podjetij je nastala pri projektu
Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) „Prihodnost v Alpah“.
Ključna vsebinska sklopa, na katera se osredotoča projekt NENA, sta na eni
strani področje obnovljivih virov s poudarkom na oplemenitenju lesno
predelovalne verige, energije iz obnovljivih virov in varčevanja z energijo pri
gradnji pasivnih hiš, po drugi strani pa področje inovacij in tehnologije s
poudarkom na upravljanju inovacij, nadaljnjem izobraževanju, procesnem
optimiranju, certificiranju in upravljanju presečišč različnih področij.
Mreža NENA bo sodelujočim podjetjem olajšala izmenjavo strokovnega znanja,
jih spodbujala k medsebojnemu sodelovanju, razvijala programe nadaljnjega
izobraževanja in prispevala k boljši podobi podjetij. Prav tako bo mreža
spodbujala nastajanje sinergij tako znotraj gospodarskih panog kot med
različnimi gospodarskimi panogami.
NENA spodbuja trajnostni razvoj na območju Alp in pri tem upošteva socialne,
ekološke in gospodarske interese. Z vključevanjem podjetij iz mestnih in
podeželskih regij prav tako prispeva k zmanjševanju razkoraka med gospodarsko
močnimi aglomeracijami in manj razvitimi območji.
Vodilni partner je Društvo za razvoj naravne in kulturne dediščine iz Vorarlberga
v Avstriji, drugi partnerji pri projektu pa so krovna združenja, raziskovalne
ustanove ter vladne in nevladne organizacije z različnih strokovnih področij iz
vseh alpskih držav.
Sporočilo za medije in slika sta objavljena na
http://competition.cipra.org/sl/presse/nena
Projektni partner:
Autonome Provinz Bozen - Innovation, Forschung und Entwicklung (Italija)
www.provinz.bz.it/innovation
Energieagentur Obersteiermark (Avstrija) http://energieagentur.ainet.at
Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg (Avstrija)
http://www.leader-vlbg.at
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Fachhochschule Rosenheim (Nemčija) www.fh-rosenheim.de
ITZ Innovations Transfer Zentralschweiz (Švica) www.itz.ch
Lyon (CCI Lyon) Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon (Frankreich)
www.lyon.cci.fr
Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA (Lihtenštajn) www.cipra.org
Posoški razvojni center (Slovenija) www.pososki-rc.si
Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica (Italija)
www.regione.piemonte.it
Tiroler Zukunftsstiftung (Avstrija) www.zukunftsstiftung.at
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