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PERSBERICHT
Een koolstofarme economie in de 2 Zeeën regio:
Tussentijdse resultaten van SAFE-ICE
Hastings, VK –20 SAFE-ICE clusterpartners uit Frankrijk, Engeland, België en Nederland bundelen hun
krachten om binnen de 2 Zeeën regio een verschuiving naar een hulpbronnenefficiënte en koolstofarme
economie te realiseren. Na bijna 1 jaar van intensieve samenwerking is het tijd voor een terugblik, en
blikken we ook vooruit naar wat nog komen zal.

Tijdens de eerste maanden van het project hebben 4 werkgroepen onder meer aangetoond hoe
ondernemingen hun energieverbruik (zowel op hun terrein als binnen hun werkprocessen) kunnen
optimaliseren, hoe B2B-relaties de koolstofuitstoot kunnen verminderen en hoe specifieke maatregelen
op bedrijventerreinen bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik. De ‘good practices’ op vlak
van onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning werden samengebracht en toekomstige uitdagingen
werden nader onderzocht.
De resultaten van deze werkgroepen en ‘good practice’ voorbeelden van de 4 deelnemende landen
werden verwerkt in een publicatie die online beschikbaar is in het Engels, het Frans en het Nederlands.
Het diepgaande onderzoek door het SAFE-ICE partnerschap, de sterke grensoverschrijdende relaties en
goede samenwerking tussen de partners tonen aan dat verdere samenwerking gewenst en aan te raden
zijn.
De komende maanden zullen de SAFE-ICE partners zich concentreren op de integratie van
energiemaatregelen in bedrijventerreinmanagementplannen, op de promotie van warmtenetten, op het
efficiënt omgaan met hulpbronnen en op de voordelen en mogelijkheden voor Europese KMO’s in de
koolstofarme en hulpbronnenefficiënte sector .
In deze fase wordt een nieuwe weg ingeslagen, met vernieuwende samenwerkingen die het voorgaande
werk naar een hoger niveau tillen en zo een werkelijke impact hebben in de 2 Zeeën regio. Aan de hand
van concrete resultaten, zoals het ontwikkelen van plannen voor bedrijventerreinmanagement, door de
organisatie van workshops en het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen, zal SAFE-ICE een langdurige en
duurzame impact hebben op bedrijven en de koolstofarme economie.
Meer informatie over de SAFE-ICE cluster vindt u op de projectwebsite www.safe-ice.eu.

__________________________________________________________________________________
Over het 2 Zeeën Clusterinitiatief
Het INTERREG IVA 2 Zeeën programma promoot grensovers chri jdende samenwerking tussen de kustgebieden van vier
Europese lidsta ten: Frankri jk, het Verenigd Koni nkri jk, België en Nederland. Sinds de sta rt va n di t progra mma werd en 86
projecten goedgekeurd. De meeste projecten hebben momenteel zi chtba re resul ta ten.. Di t ga f aanleiding tot de lancering
van het clus terini tia tief in maa rt 2013, da t de s chakel vormt tussen de huidi ge en komende programmaperiode . Via deze
thema tische kapi talisatie wil het 2 Zeeën progra mma stra tegis che samenwerkingen tussen goedgekeurde projecten
onders teunen om zo de resul ta ten van te consolideren, valoriseren en
http://www.interreg4a-2mers.eu/programme/where-are-we-today/en.

verspreiden . Meer i nforma tie:

__________________________________________________________________________________

Meer informatie?
Amberl ey Barrington-Peek, SAFE-ICE co-ordinator
Ha s tings Borough Council
Aqui la House, Breeds Place
Ha s tings, East Sussex, TN34 3UY (VK)
T: + 44 (0) 1424 451797
E: ABa rri ngton-Peek@hastings.gov.uk
La ura Ma es, SAFE-ICE communicatieverantwoordelijke
Power-Li nk, Universiteit Gent
Wetenschapspark 1
8400 Oos tende
T: +32 (0)59 24 27 41
E: l a uraS.maes@ugent.be

