''Spoluvytváření energeticky pozitivních čtvrtí, s integrovaným plánováním
a návrhem, společným energetickým trhem & změnou společnosti''

Tisková zpráva
Pro okamžité použití

+CityxChange je smart city projekt, který
získal podporu v rámci programu Evropské
unie pro výzkum a inovace Horizont 2020
Horizont 2020. Norwegian University of
Science and Technology (NTNU) je příjemcem
grantu a vede konsorcium společně s
ukázkovými městy Trondheim a Limerick.
Díky tomuto programu bude podpořena
snaha dvou ukázkových měst Trondheimu
(NO) a Limericku (IE) spolu s jejich
významnými následujícími městy Alba Iulia
(RO), Pisek (CZ), Võru (EST), Smolyan (BG) a
Sestao (ES) o dosažení udržitelných městských
ekosystémů, které mají nulové emise, a
vytvořit do roku 2050 městskou oblast se
100% obnovitelnými energiemi. Vize
+CityxChange je umožnit společné vytváření
budoucnosti, v níž chceme žít. Patří sem rozvoj
rámec a podpůrných nástrojů umožňující
vytvoření společného trhu s energií
podporovaný propojenou komunitou. To
vyústí v doporučení pro nové intervenční
politiky, tržní (de)regulaci a obchodní modely,
které vytvoří energeticky pozitivní komunity
integrující elektromobilitu jako službu
(eMaaS). Tento rámec bude zahrnovat 11
demonstračních projektů, které budou
vyzkoušeny v ukázkových městech a
replikovány v následujících městech.

Tyto projekty zahrnují environmentální,
prostorové, sociální, technické, ekonomické,
regulační a právní aspekty, které jsou nutné k
zajištění energeticky pozitivních bloků/čtvrtí
(PEB / D). Tyto projekty rovněž povedou k
doporučením pro změnu stávajících politik,
zapojení občanů, regulaci trhu a nové
obchodní modely, které umožní rozšíření a
replikaci PEB/D po celém městě i v celé EU.

+CityxChange řešení:
Sběr dat a poskytování integrovaných nástrojů pro
rozhodování městům (DP01, Model)
Spoluvytváření Odvážné Městské Vize pro plánování,
realizaci, replikaci and rozšiřování Energeticky pozitivních
čtvrtí a měst (DP02, Vize)
Spoluvytváření Energeticky pozitivních distribuovaných
čtvrtí díky zapojení občanů (DP03, Zapojení)
Umožnění nasazení inovací díky regulačním
mechanismům (DP04, Regulační zóna)
Urychlení změny a přelomová řešení díky inovačním
hřištím (DP05, Hřiště)
Vytváření DPEB díky vylepšení energetické účinnosti a
spojení s energetickým systémem (DP06, DPEB)

O programu HORIZONT 2020:

Vytvoření +CityxChange přístupu ke komunitním
sítím (DP07, Mikrogrid)
Zahrnutí bezešvé elektromobility do DPEB (DP08,
eMaaS)
Umožnění místního obchodování s energií v rámci
DPEB (DP09, Místní trh)
Zpřístupnění spravedlivého obchodu pro všechny
spotřebitele díky ﬂexibilnímu trhu (Fexibilní trh)
Umožnění veřejným a soukromým zúčastněným
stranám investovat do svých budov (DP11, Udržitelné
investice)

‘’Horizon 2020 je ﬁnanční nástroj pro realizaci
Unie invoací, která je jednou z vlajkových
iniciativ strategie Evropa 2020, pro zajištění
globální konkurenceschopnosti Evropy.
Program Horizont 2020, který je prostředkem
k podpoře hospodářského růstu a vytváření
pracovních míst, má politickou podporu
evropských vůdců a poslanců Evropského
parlamentu. Tito evropští zástupci se shodli na
tom, že výzkum je investicí do naší
budoucnosti, a proto inovace byly zařazeny do
samého srdce plánů EU pro inteligentní,
udržitelný a inkluzivní růst a zaměstnanost. “
Více informací zde:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon202
0/en/what-horizon-2020
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