www.smartencity.eu
ГРАД-ПОСЛЕДОВАТЕЛ ЛЕЧЕ
Италианският град Лече е разположен в южната
част на регион Апулия и със своите 95 200
жители е град със средни размери. Градът е
известен със своя исторически център, а също
така има и университет. Това е град, който цени
своето минало и същевременно инвестира в
бъдещето, като е отворен за интелигентни идеи.

Photo: City of Lecce

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
• По-добри енергийни
характеристики на
съществуващите сгради;
• По-широко използване на
възобновяеми енергийни
източници;
• По-добро качество на въздуха.
Лече, Вила Комунале

За контакти:
Рафаеле Парлангели, Община Лече
raffaele.parlangeli@comune.lecce.it

ГРАД-ПОСЛЕДОВАТЕЛ АСЕНОВГРАД
Със своите 68 000 жители Асеновград е втората
по големина община в Пловдивска област.
Асеновград има за цел прилагането не
енергийно-ефективни решения, използването
на възобновяеми енергийни източници и
повишаване информираността на гражданите по
екологични въпроси.
Photo: City of Asenovgrad

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ SmartEnCity
• FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH &
INNOVATION, Spain
• Vivienda y Suelo de Euskadi (VISESA), Spain
• Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, Spain
• Centro de Estudios Ambientales, Spain
• Corporación MONDRAGON, Spain
• Fagor Ederlan Taldea, Spain
• ACEDE HOME CLUSTER / H- ENEA living lab,
Spain
• ETIC- Embedded Technologies Innovation Center,
Spain
• MCCTELECOM S.Coop., Spain
• ACCIONA Ingeniería, Spain
• GIROA S.A.U, Spain
• CARTIF, Spain
• Estudios GIS, Spain
• Sonderborg Forsyning, Denmark
• ProjectZero, Denmark
• Sonderborg Andelsboligforening, Denmark
• Boligforeningen Søbo, Denmark
• Boligforeningen B42, Denmark
• Vikingegaarden A / S, Denmark
• PlanEnergi, Denmark
• Aalborg Universitet, Denmark
• Tartu Linnavalitsus, Estonia
• Smart City Lab, Estonia
• Tartu Regiooni Energiaagentuur, Estonia
• Tartu Ülikool, Estonia
• Balti Uuringute Instituut, Estonia
• AS Fortum Tartu, Estonia
• TAKSO OÜ, Estonia
• Telia Eesti AS, Estonia
• Cityntel OÜ, Estonia
• Comune di Lecce, Italy
• RINA Consulting, Italy
• Община Асеновград, Bulgaria
• Енергиен център София, Bulgaria
• Steinbeis- Europa- Zentrum, Germany
• ONDOAN S.Coop., Spain
• LKS INFRAESTRUCTURAS IT, S.L., Spain

Градският живот в Асеновград

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
• Енергийни спестявания чрез
модернизация на сгради;
• Модернизация на улично
осветление;
• Използване на местни
възобновяеми енергийни
източници (биомаса,
слънчева, вятърна)

За контакти:
Георги Ангелов, Община Асеновград
smartencitybg@abv.bg
obstina@asenovgrad.com

Промените
в
климата
представляват
действителен проблем и предизивкателство
пред градовете и обществата в цял свят. По
тази причина Европа си поставя амбициозни
цели относно енергийната ефективност и
производството на възобновяема енергия. Чрез
активните си действия градовете могат да
превърнат промените в климата във възможност
за създаване на по-приятни за обитаване места
и за ускоряване на икономическия растеж.

Много малки и средни градове в Европа вече
имат разработени Планове за Действие за
устйчива енергия (ПДУЕ). Мрежата на проект
SmartEnCity поощрява и подкрепя тези градове
да предприемат допълнителни координирани и
интегрирани дейности за успешното им
прилагане и да постигнат единство с
интегрираните градски планове.
Мрежата на проект SmartEnCity дава възможност
на участващите общини да станат поинтелигентни и енергийно ефективни на база на
интегриран
подход
при
планирането
и
изграждането на инфрастуктурата, жилищния
фонд, мобилността, енергията и ИКТ.
Ние споделяме нашите усилия, начини, знания и
добри практики и вярваме в откритата иновация
и съвместното създаване на решения.
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ МРЕЖАТА НА
ПРОЕКТ S MARTE NCITY И БЪДЕТЕ СРЕД
ПЪРВИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ С
НУЛЕВИ ЕМСИИ

За контакти
Петер Ратче, ProjectZero
peter.rathje@projectzero.dk

К Ъ М И Н Т Е Л И Г Е Н Т Н И Г РА Д О В Е С Н УЛ Е В И
ВЪ ГЛ Е Р О Д Н И Е М И С И И В Е В Р О П А

В И ТО Р И Я - ГАСТ Е Й С
ТА Р Т У
СОНДЕРБОРГ

Този проект е финансиран от Програмата за изследвания и иновации
Хоризонт 2020 на Европейския съюз с договор No 691883

TA R T U

SONDERBORG

AS E NOVG RAD

VITOR IA-GASTE I Z
LECCE

За контакти:
Координатор на проекта:
Франциско Родригез Перез-Кюриел, TECNALIA
francisco.rodriguez@tecnalia.com
Силвия Ура Уриарте, TECNALIA,
silvia.urra@tecnalia.com
Преса:
Бетина Ремеле, Steinbeis-Europa-Zentrum
remmele@steinbeis-europa.de

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙЗ
• Мерки за обновяване на сгради
Енергийното обновяване на 750 жилища (60,000 m 2) в
демонстрационната зона включва фасади, изолация и дограма.
• Градска система за управление
Градската платформа интегрира всички съществуващи системи
за ИКТ и позволява мониторинг на използването на енергия в
обновените сгради.
• Централизирано топлоснабдяване на биомаса
Нова система за централизирано топлоснабдяване на биомаса,
която ще доведе до по-изгодни цени на енергията, по-ниски
разходи за поддръжка и експлоатация, и по-голяма безопасност.
• Стратегия за въвличане на гражданите при мерките за
обновяване на сгради
Стратегията за въвличане на гражданите има за цел да осигури
комуникацията с живеещите в демонстрационната зона.
• Интелигентни електрически автобуси
13 нови електрически автобуса ще заместят сегашните возила по
Линия 2 с маршрут от 10 км с 24 нови спирки, които ще бъдат
оборудвани с иновативни технологии в сферата на потребителския
опит, системите за сигурност и помощта при управление на автобуса.
За контакти:
Алберто Ортиз Де Елгеа Оласоло, VISESA
alberto.o@visesa.eus

Станция за
централизирано
охлаждане
Фортум в Тарту

Тарту вече е известен като интелигентен град заради
въвеждането на е-услуги и без-хартиени административни
практики, които включват едни от първите в света интелигентни
решения като м-паркинг (паркираш и плащаш чрез мобилно
приложение), свободен обществен достъп до Wi-Fi, e-избори,
e-записи на здравен статус, градски приложения за мобилни
телефони, електронен подпис, таксиметрови електромобили и
други.
ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТАРТУ:
• Мерки за обновяване на сгради
Мерките имат за цел да превърнат многофамилните жилищни
сгради от съветско време в почти нулеви сгради, които
предлагат съвременен и енергийно-ефективен стандарт на
обитаване, и са оборудвани с интелигентни решения за дома.
• Система за централно охлаждане на квартал с
използване на остатъчна топлина
Тази нова система за централно охлаждане използва помпа,
която произвежда топлоенергия за централизираното топлоснабдяване и използва остатъчната топлина за охлаждане.
• Общинска система за споделени велосипеди
Създаване на общинска система за споделени велосипеди с
конвенционални и електрически велосипеди заедно с 65
места за паркиране, чиито места бяха избрани чрез обсъждания
с гражданите.
• Автобуси на газ за градския транспорт
Старите автобуси от градския транспорт ще бъдат подменени
с 62 нови автобуса на газ до 2019 година, за да се направи
системата на обществения транспорт в града по-устойчива и
екологична.
За контакти:
Раймонд Там, град Тарту
Raimond.Tamm@raad.tartu.ee

ВОДЕЩ ГРАД СОНДЕРБОРГ
Сондерборг е датска община, разположена близо до датскогерманската граница. Тя има за цел до 2029 година да намали
въглеродните си емисии до нула, на базата на тясно
сътрудничество с гражданите и другите заинтересовани страни,
и подпомагана от публично-частното партньорство „ProjectZero“.
Пътната карта на Сондерборг е базирана на подобряване
енергийната ефективност, преход към възобновяеми енергийни
източници, зелен транспорт, интегрирани интелигентни решения
и обучение. “ProjectZero” дава възможност на граждани, бизнеси,
организации и градския съвет да планират, създават, прилагат,
измерват и коригират пътя на общината към целта за нулеви
емисии. Градският съвет има за цел също и създаването на нови
зелени работни места в занаятите, индустрията, туризма и
образованието. Създаването на нов споделен начин на мислене
е основополагащо за постигане на амбициозните цели на
Сондерборг!
Презареждане
на новите
автобуси на
биогаз в
Сондерборг

Photo: Peter Rathje, ProjectZero

Започнаха
първите дейности
по обновяване
на сгради в
демо-зоната
Коронасион

ВОДЕЩ ГРАД ТАРТУ
Тарту е град на учени, творчески умове и студенти, което го прави
правилното място за иновативни и напредничави решения.
Университетът на Тарту има почти 14 000 студента, което е 15 %
от цялото население на града.
Photo: Fortum Tartu

ВОДЕЩ ГРАД ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙЗ
Витория-Гастейз е столицата на Баския с население от 240 000
жители. Градът е водещ в Европа по инвестиции в зелена
икономика и има ясна стратегия да поощрява енергийната
ефективност, възобновяемите енергийни източници, нискоемисионната мобилност и интелигентната инфраструктура.
Витория-Гастейз има амбицията да стане по-интелигентен град
чрез използването на модерни технологии за подобряване
качеството на живот на своите граждани. В този процес решаваща
роля играе създаването на стратегии в областта на ИКТ,
мобилността, енергията и градската среда, и сътрудничеството
между общинските власти, частния сектор и организациите за
изследвания и иновации.
Imagen: Juan Carlos Escudero, CEA

ОСНОВНИ ДАН НИ ЗА ПРОЕКТ
SmartEnCity
• 3 водещи града: Витория-Гастейз (Испания),
Тарту (Естония) и Сондерборг (Дания)
• 2 града-последователи:
Лече (Италия) и Асеновград (България)
• 37 партньора от 6 държави
• Координатор: TECNALIA Research & Innovation
• Продължителност:
66 месеца (февруари 2016 – юли 2021)
• 28 Mio. € финансиране от ЕС

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА СОНДЕРБОРГ:
• Нови автобуси и зарядни станции за биогаз
Прилагането на 44 нови енергийно - ефективни автобуси на
биогаз с възможност да превозват велосипеди на борда си.
• Програма за въвличане на гражданите
Програмата за въвличане на гражданите с участието на местни
жилищни асоциации в дейностите по обновяването.
• Пакет от мерки за обновяване на сгради
Обновяването на 45 апартамента на трите жилищни асоциации,
участващи в проекта, ще намали енергийното потребление и
ще подобри вътрешния климат чрез инсталирането на
фотоволтаични системи на покривите.

За контакти:
Ибен Нилсен, Сондерборг
ibni@sonfor.dk

