
+CityxChange’i projekti visiooniks on luua 
võimalused sellise tuleviku loomiseks, kus 
me tahame elada. See hõlmab raamistiku 
ja abivahendi väljatöötamist, mis võimal-
daks ühtse kogukonna toetusel ühise 
energiaturu loomist. See toob kaasa 
soovitused uute sekkumismeetmete, turu 
(de)regulatsiooni ja ärimudelite kohta, mis

pakuvad positiivse energia kogukondi, 
integreerides e-mobiilsuse teenust 
(eMaaS). +CityxChange’i projekt arendab ja 
rakendab positiivseid energiaplokke ja 
-piirkondi (PEB/PED) ning mõõdab neid kui 
osa „Euroopa Puhta Energia Üleminek 
linnades“ algatusest.

cityxchange.eu

‘’Positiivsete energiapiirkondade loomine koos integreeritud                
planeerimise ja disainiga, ühine energiaturg ja CommunityxChange’’

info@cityxchange.eu @PlusCities

Tuleviku Prototüüpimine
Proovime lahendusi enne nende 
rakendamist. Tugev modelleerimine ja 
beetaprojektide katsetamine kodanikega.

Kiirendame Tulevikku
Loome võimalusi kohaliku omavalitsuse ülevalt 
allapoole kogukonda kaasamiseks ja alt 
ülespoole kodanike kaasamiseks, mis 
kiirendaks positiivsete energiaplokkide j
a -piirkondade omaksvõttu.

Integreeritud 
Planeerimine 
ja Disain
3D-modelleerimine ja 
otsustamisvahendid 
(DST).

CommunityxChange
Uuenduslik mänguväljak, platvormid, uue 
põlvkonna arukad kodanikud, 
PEB meistrivõistlused jne.

PEB
Positiivse Energia 
Piirkond

Võimaldame Tulevikku
Loome uuendusi, vahendeid, tehnoloogilisi 
lahendusi, teenuseid jne, et võimaldada 
positiivsete energiaplokkide 
ja -piirkondade loomist. 

Ühine Energiaturg
Kaasa arvatud taastuvad 
energiaallikad, salvestamine, 
energiahaldus, plokiahel, P2P 
energiakaubandus, ühenduse 
võrk, elektrisõidukid, 
energiavõrgu infrastruktuur.
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Loome Koos Unistuste 
Tuleviku



Võru peamine probleem on see, et 
inimesed eelistavad elada ja oma 
ettevõtlus arendada äärelinnas, 
muutes linna keskuse (muinsuskait-
se ala) väheaktiivseks. On hädavaja-
lik tuua muinsuskaitse alasse 
innovatsiooni, et muuta see atrak-
tiivseks elu- ja ettevõtluskohaks, 
rekonstrueerides hooned ja 
muutes need energiatõhusamaks. 

VÕRU

+CityxChange’ i projekti 
raames keskendub Võru 
sellele, kuidas tuua elu tagasi 
kesklinna, pakkudes ajalooli-
se piirkonna kohta innovat-
siooni ja energiatõhususe 
raames analüüse, visioone ja 
plaane. Näiteks püüab Võru 
analüüsida, kas on võimalik 
luua PEB-d muinsuskaitse 
piirkonna munitsipaalhoone-
te vahel.

See projekt on saanud toetust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmist „Horisont 2020“ toetuslepingu nr 824260 alusel.

Eesti

Norra

Iiri
Vabariik

Hispaania
Bulgaaria

Rumeenia

Tšehhi
Vabariik

DA1: VÕRU

Põhikool

Lasteaed ‘Päkapikk’

Võru Järve Kool

Lasteaed ‘Okasroosike’

Võru Täiskasvanute Gümnaasium

Kannel Kultuurikeskus


