La Cambra de Barcelona treballa per potenciar la
internacionalització del sector solar
 Lidera un programa de cooperació transfronterera en el que participen 14 socis de la
Mediterrània.

Barcelona, 14 de març de 2014.- Un centenar d’empreses, representants de diferents
administracions públiques, centres de recerca, universitats i agents de la societat civil
s’han reunit a Barcelona per conèixer les oportunitats del sector solar a la regió
euromediterrània.
Durant la trobada s’han presentat diferents projectes que formen part del programa ENPI
CBC MED, que és l’instrument de finançament de la Política de Veïnatge de la Unió
Europea. Entre aquests, destaca el projecte SHAAMS (Strategic Hubs for the Analysis
and Acceleration of the Mediterranean Solar Sector), que lidera la Cambra de Barcelona.
Es tracta d’un projecte de cooperació transfronterera, que té com a objectiu definir i
implementar polítiques estratègiques que potenciïn l’energia solar a la Conca
Mediterrània.
SHAAMS té una durada de 36 mesos i compta amb 11 socis més: Funditec (Spain);
AGEAS-Salerno (Italy); Sophia Antipolis Foundation (France); Chamber of Commerce of
Beirut (Lebanon); Egypt-Japan University of Science and Technology Department of
Energy Resources and Environmental Engineering (Egypt); Anea (Italy); WWF (Italy); Al
Urdonia Lil Ebda’Co (Jordan); TEI of Crete (Greece); Berytech (Lebanon) i Business
Incubation Association of Tripoli (Lebanon) .
El context local en matèria d’energies renovables ha canviat molt en els últims anys. Així
ho van posar de manifest els diferents participants de la jornada. El que fins fa poc era
un sector de gran creixement, s’ha vist frenat per la incertesa associada a un marc
regulador canviant. Això ha fet que les empreses busquin en la internacionalització una
necessitat per a tots els agents implicats que vulguin mantenir -se actius, siguin
empreses, centres de recerca o universitats.
Participar en projectes col·laboratius d’abast internacional i accedir a fonts de
finançament externes és una de les alternatives més immediates per combatre les
dificultats del mercat interior. I aquest és ara el principal focus de treball del projecte
SHAAMS, que busca les sinèrgies i complicitat dels diferents països de la Mediterrània.

http://premsa.cambrabcn.org
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