КАКВО
ПPЕДСТАВЛЯВА
ПРОЕКТ„СПОДЕЛЯЩИ
ГРАД ОВЕ“?
Проект „Споделящи градове“ е опитно поле за
възприемане на по-добър общ подход, за да
станат умните градове реалност. Чрез поощряване
на международното сътрудничество между
индустрията и градовете, проектът се стреми
към разработването на достъпни решения в
градска среда. Това ще доведе до налагане на
интегрирани умни градски решения с търговски
мащаб с голям пазарен потенциал. Партньорите
по проекта ще работят в тясно сътрудничество с
мрежата „Европейското партньорство за иновации
за Умни градове и общности“ и с партньори от
други сходни проекти. Проект „Споделящи градове“
предлага възможност за включване на гражданите
и установяване на сътрудничество на местно ниво,
като по този начин цели увеличаване на доверието
между гражданите и местната власт. Проектът е
на обща стойност 24 милиона евро и има за цел да
привлече инвестиции в размер до 500 милиона евро.
Очаква се в реализацията му да участват повече от
100 общини в Европа.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ДА СЪЗДАВАМЕ УМНИ ГРАДОВЕ ЗАЕДНО

Coordination: Nathan Pierce
Programme Director, Greater London Authority
pmo@sharingcities.eu
Communication: Bernadett Köteles-Degrendele
Smart cities project coordinator, EUROCITIES
За Община Бургас:
Ръководител на проекта: Даниела Алексиева
isburgas@abv.bg
Координатор на проекта: Жана Колева
j.koleva@burgas.bg

www.sharingcities.eu

li

Партньори по проекта
DIGITAL
GREENWICH

sociedade de reabilitação urbana

ЛИСАБОН - ЛОНДОН - МИЛАНО
БОРДО - БУРГАС - ВАРШАВА

КОИ СМЕ НИЕ
35 партньора, включващи градове, включително
общини, НПО и академични среди
• Координатор – ОБЩИНА ГОЛЯМ ЛОНДОН
• Водещи градове – ЛИСАБОН, ЛОНДОН,
МИЛАНО
• Градове „последователи“ – БОРДО, БУРГАС,
ВАРШАВА

INSTYTUT
ENERGETYKI

Проектът е финансиран по програма за
развойна дейност и иновации „Хоризонт
2020“ на Европейския съюз, договор за
безвъзмездна финансова помощ № 691895

ЗА ПРОЕКТ
„СПОДЕЛЯЩИ
ГРАДОВЕ“ НАКРАТКО

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

В районите, избрани за демонстрационни дейности във
водещите градове Лисабон, Лондон и Милано, ще бъдат
приложени градски дигитални решения и модели за
сътрудничество. Кралски район Гринуич от Община Голям
Лондон, Порта Романа/Ветабиа в Милано и централна
градска част Лисабон ще приложат мерки по обновяване
на сгради, ще въведат споделени електро услуги за
мобилност и ще внедрят системи за управление на
енергията, за умно улично осветление и онлайн градски
платформи за споделяне чрез включване на гражданите.
Градовете последователи Бордо, Бургас и Варшава ще
участват в разработването, приемането или в прилагането
на тези решения и модели на местно ниво.

МЕСТА
Инфраструктурни решения за
райони с ниско потребление
на енергия, електромобилност, обновяване
на сгради, внедряване
на системи за устойчиво
управление на енергията и
умно улично осветление
ХОРА
Умни услуги, насочени към
гражданите и разработени
съвместно с гражданите
ПЛАТФОРМА
Градска платформа за
споделяне, базирана на
отворени данни

Управление
на енергията

Споделяне на
услуги

Включване на
гражданите
Местни
схеми за
споделяне
на услуги в
споделена
среда

Електро
споделяне на
автомобили

ПЛАТФОРМА

Електро
велосипеди

Умно улично
осветление

Споделена
градска
платформа

Електро
зареждане
на превозни
средства

МЕСТА

Системи
за умно
паркиране

Електро
логистика

НАШИТЕ ДЕСЕТ
ДРЪЗКИ ЦЕЛИ

ЛОНДОН
ВАРШАВА

БОРДО
МИЛАНО

ЛИСАБОН

Обновяване на
сгради

ХОРА

БУРГАС

1	Обединяване на търсенето и внедряване на умни решения
2 Създаване на общи и иновативни модели, които могат да бъдат приложени 		
		 успешно и в други градове
3 Привличане на външни инвестиции
4 Ускоряване на прилагането на умни решения в градовете
5 Обособяване на пилотни райони с висока енергийна ефективност
6 Промяна на обществената нагласа по отношение на ползването на местни ресурси
		 от възобновяеми източници на енергия
7 Hасърчаване на въвеждане на нови модели за електро мобилност
8 Успешно включване на гражданите в дейностите
9 Ползване на „данните на града“ за максимален ефект
10 Поощряване на иновациите на местно ниво, създаване
		 на нови бизнес модели и заетост

