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Το Schneider Electric Foundation, υπό την αιγίδα του Fondation de France, και η Ashoka, σε συνέχεια της επιτυχημένης τους
συνεργασίας την περίοδο 2015- 2016, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στο να βελτιωθούν οι συνθήκες
διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη συνεχίζοντας το πρόγραμμα “Κοινωνική Καινοτομία για την
αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας” την περίοδο 2017- 2018.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εντοπίσει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη 15-20 καινοτόμων πρωτοβουλιών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο που προσφέρουν δημιουργικές λύσεις και επιφέρουν κοινωνική αλλαγή στην αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας και στην προώθηση της ενεργειακής βιωσιμότητας σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Ελλάδα,
Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της 23ης Συνεδρίας
της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Conference of the Parties) της Σύμβασης- Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική
Αλλαγή (εν συντομία COP23) το Νοέμβριο του 2017 στη Βόννη (Γερμανία).
Οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες σε κάθε χώρα θα λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη περίπου 300 ωρών με στόχο τη χάραξη
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ανάπτυξης. Την άνοιξη του 2018 οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν
τις πρωτοβουλίες τους και τη στρατηγική τους σε Ευρωπαϊκή Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη (Ιταλία).
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα από τις 12 Ιουνίου 2017 μέχρι την 1η Οκτωβρίου
2017 στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Οι στόχοι της εκδήλωσης που πραγματοποιείται στις 26 Μαΐου 2017 στην Αθήνα είναι:




Διάλογος με την κοινότητα εμπειρογνώμων γύρω από το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής
βιωσιμότητας.
Συνεργασία στην αποτύπωση του οικοσυστήματος και των καινοτομιών στην Ελλάδα.
Ανάπτυξη συνεργειών για τη διάχυση του προγράμματος και την κινητοποίηση του ενδιαφερόμενου δικτύου.

Πληροφορίες σχετικά με τους νικητές της προηγούμενης φάσης του προγράμματος (2015 - 2016) μπορείτε να βρείτε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 2017- 2018 μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του
προγράμματος και να επικοινωνήσετε με τη Ματίνα Μάγκου στο greece@tacklefuelpoverty.com.
Σημείωση: η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση.
Σχετικά με την Ashoka: Ο μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός Ashoka αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο
δίκτυο κοινωνικών επιχειρηματιών που εφαρμόζουν στην πράξη τις καινοτόμες ιδέες τους με στόχο την κοινωνική αλλαγή
και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Σχετικά με το Schneider Electric Foundation: To Schneider Electric Foundation, υπό την αιγίδα του Fondation de France και
με αρωγό το δίκτυο συνεργατών του, έχει ως στόχο την προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα
της ενέργειας. Σε αναπτυσσόμενες οικονομίες το Ίδρυμα υποστηρίζει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα
εμπορίου στον τομέα της ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στο πρόγραμμα Schneider Electric Access to Energy. Σε ώριμες
οικονομίες, το Ίδρυμα δραστηριοποιείται στον τομέα της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

