‘’Spoluvytváříme energeticky pozitivních čtvrtě pomocí integrovaného plánování a
navrhování, společného trhu energií a zapojením komunity občanů’’

Vize +CityxChange umožní spoluvytvoření
budoucnosti, ve které chceme žít. Znamená to především vytvoření základního
rámce a podpůrných nástrojů umožňující
vybudování společného energetického
trhu podporovaného propojenou komunitou. Vzniknou tak doporučení pro nové
energetické politiky, tržní (de)regulaci a
obchodní modely,

které například dodají energeticky pozitivním společenstvím možnosti začlenění
e-Mobility jako služby (eMaaS). Cílem
projektu +CityxChange je vyvíjet a rozvíjet
Energeticky pozitivní bloky a čtvrtě (PEB /
PED) a rozšiřovat je do dalších měst v rámci
evropského přechodu na čistou energii.
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Prototyp Budoucnosti
Testování řešení před jejich
implementací. Tvorba modelů
a účast občanu na beta projektech.

Spoluvytváříme Budoucnost,
ve Které Chceme žít

Integrované
Plánování
a Design
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Umožnění Budoucnosti

Kreativní nové inovace, nástroje, technologie,
služby atd. k tvorbě pozitivních energetických
bloků a čtvrtí.

3D modelování a
nástroje na podporu
v rozhodování.
(DST).

Společný trh Energií
Zahrnout OZE, úložiště, energetický
management, blockchain, P2P
obchodování v energetice,
komunitní grid,
elektromobily,
energetickou infrastrukutu.

CommunityxChange
Inovativní hřiště, platformy,
nové generace Smart Citizen,
PEB champions atd.

PEB

Energeticky pozitivní
bloky/čtvrtě

Zrychlit budoucnost
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cityxchange.eu

Vytvořit nové top-down přístupy od městských
úřadů a bottom-up přístupy prostřednictvím
zapojení občanů, což urychluje přijetí
pozitivních energetických
bloků a okresů.

info@cityxchange.eu

@PlusCities

PÍSEK
Norsko

Estonsko
Irská
Republika
Česká
Republika
Rumunsko

Španělsko

Město Písek předpokládá návrh
energeticky pozitivních bloků a
čtvrtí, do kterých bude zapojena
budova radnice, nově navržený
parkovací dům a některé budovy
základních nebo mateřských
škol. Budova radnice se nachází
v historicky chráněné oblasti.
Parkovací dům a některé školy
se nacházejí v širším centru.
Budova radnice a školy byly v
posledních letech revitalizovány
díky programům zaručených
energetických
úspor
(EPC).
Parkovací dům je ve fázi plánování.

Bulharsko

Dochází ke shromažďování potřebných údajů
pro vytvoření plánovaného ekosystém energeticky pozitivních bloků a
čtvrtí.
Hlavní
zákon
upravující
obchod
s
energií (zkráceně Energetický zákon) je v současné době ve změnovém
řízení. Je možné očekávat, že v nadcházející
verzi bude umožněno
například peer-to-peer
obchodování s energií.

DA1: OBLAST
VNITŘNÍHO MĚSTA
DS1: Parkovací dům
DS2: Blok budovy
radnice
DA2: OBLAST ŠKOL
DS03: Střed Nízkého
Energetické budovy
DS4: Technologické
centrum Písek
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