SEAT w partnerstwie z miastem
Barcelona wspiera rozwój
mobilności miejskiej w Europie
Miasto Barcelona, SEAT i 46 innych miast, przedsiębiorstw i uniwersytetów
w 15 krajach

europejskich

stworzyły

konsorcjum

MOBILus,

które

zwyciężyło

w konkursie w ramach KIC (Knowledge and Innovation Community) ogłoszonego
przez Unię Europejską. Inicjatywa będzie wspierać rozwój innowacji w zakresie
mobilności w państwach członkowskich.
KIC w zakresie mobilności w miastach potrwa od 7 do 15 lat i wymaga inwestycji finansowej
w wysokości do 1,6 miliarda euro: 400 milionów pokryją środki z Unii Europejskiej i do 1,2
miliarda wkład partnerów. Główną siedzibę projektu w Barcelonie będą wspierać oddziały
w Kopenhadze (Dania), Pradze (Czechy), Monachium (Niemcy) i Helmond (Holandia).
Pierwsze
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EIT-Urban

Mobility,

Europejskiego

Instytutu

Innowacji

i Technologii Mobilności Miejskiej, odbyło się w Barcelonie. Uczestniczyła w nim burmistrz miasta
Ada Colau, komisarz ds. Promocji Gospodarczej Rady Miejskiej w Barcelonie Lluís Gómez oraz
przedstawiciele Politechniki Katalońskiej (UPC).
–Ta inicjatywa potwierdza, że kiedy administracja publiczna, przedsiębiorstwa, uniwersytety,
instytucje finansowe i podmioty społeczne współpracują ze sobą, jesteśmy w stanie poruszyć
świat. Dzięki niej stworzymy nowy europejski model mobilności, który wspiera innowacje
i konkurencyjność – mówił Luca de Meo, prezes SEAT-a podczas konferencji prasowej
w Barcelonie.
Celem KIC w zakresie mobilności w miastach jest stymulowanie europejskiej konkurencyjności,
poprawa mobilności i promowanie atrakcyjności miast poprzez łączenie społeczności
i pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw do rewitalizacji przestrzeni publicznych.
Wybór konsorcjum MOBILus, w którym SEAT odgrywa kluczową rolę oraz Barcelony jako
centralnego ośrodka platformy innowacji w zakresie mobilności w miastach, będzie mieć
znaczący wpływ ekonomiczny na miasto i przyciągnie nowe inwestycje. Projekt zakładają
jednocześnie utworzenie nawet 180 powiązanych startupów, uwolnienie większej przestrzeni

drogowej w 90% uczestniczących miast, szkolenie 1 450 absolwentów w specjalnościach
związanych z konsorcjum oraz zwiększenie mobilności w państwach członkowskich.
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SEAT jest jedyną firmą z sektora motoryzacyjnego, która projektuje, rozwija i produkuje
samochody w Hiszpanii. SEAT, będący częścią Grupy Volkswagen, to międzynarodowy koncern
z siedzibą w Martorell koło Barcelony, eksportujący około 80% swojej produkcji do ponad 75
krajów. W 2016 roku SEAT osiągnął ogólnoświatową sprzedaż na poziomie 410 200 pojazdów, co
stanowi najwyższy wynik od 2007 roku.
Grupa SEAT zatrudnia 14 000 wykwalifikowanych pracowników w trzech zakładach
produkcyjnych w Barcelonie: Zona Franca, El Prat de Llobregat i Martorell, gdzie powstają między
innymi niezwykle popularne modele Ibiza i Leon. Ponadto firma produkuje modele Ateca i Toledo
w Republice Czeskiej, model Alhambra w Portugalii oraz model Mii na Słowacji.
Międzynarodowy koncern ma swoje Centrum Techniczne, które działa jako centrum wiedzy,
skupiając 1 000 inżynierów, będących siłą napędową innowacji dla tego największego
hiszpańskiego inwestora przemysłowego stawiającego na badania i rozwój. SEAT stosuje już
w swoich pojazdach najnowszą technologię łączności i jest obecnie zaangażowany w globalny
proces digitalizacji firmy w celu promowania mobilności przyszłości.

