''Създаване на райони за положителна енергия с интегрирани планиране
и дизайн, общ енергиен пазар и обмен в рамките на общността''

+CityxChange е проект финансиран от
програма „Хоризонт 2020“ за научни
изследвания и иновации на Европейския
съюз. Норвежкият университет за наука
и технологии е домакин и водещ
партньор в консорциума заедно с
водещите градове (lighthouse cities)
Трондхайм и Лимърик.
Проектът обединява водещите градове с
градовете - последователи Алба Юлия
(Румъния), Писек (Чехия), Въру (Естония),
Смолян (България) и Сестао (Испания), в
амбициозната задача да установят
устойчиви градски екосистеми с нулеви
емисии и да утвърдят градски региони със
сто-процентова възобновяема енергия до
2050г. Насоката на + CityxChange е да
насърчи съвместното създаване на
бъдещето, в което искаме да живеем. Това
включва разработване на рамка и
поддържащи инструменти за осигуряване
на общ енергиен пазар, поддържан от
свързана общност. Това води до
необходимост от нова политическа намеса,
пазарна регулация и бизнес модели, които
доставят положителна енергия, както и
общности, интегриращи електронната
мобилност като услуга.
Тази рамка ще включва 11
Демонстрационни проекти, които ще бъдат
изпълнени в градовете фарове и
повторени в градовете последователи.

Тези проекти обхващат екологичните,
пространствените, социалните,
технологични, икономически, регулаторни
и правни аспекти, необходими за
установяването на райони с положителна
енергия. Те ще доведат до препоръки за
нова политическа намеса, съвместна
ангажираност, регулиране на пазара и
работещи бизнес модели, които ще
позволят увеличаване на мащаба и
копиране на позитивните енергийни
блокове в градовете и в целия ЕС.
Решенията, които +CityxChange предлага:
Събиране на данни и предоставяне на
интегрирани решения в подкрепа за градовете;
Съвместно създаване на Дръзка визия за града (Bold
City Vision) за планиране, изпълнение, копиране и
надграждане до Визия за позитивни енергийни
градове и райони;
Съвместно създаване на разпределени позитивни
енергийни блокове чрез гражданско участие;
Разрешаване на иновации чрез механизми за
регулиране;
Ускоряване на промяната и пробивни решения чрез
тестови иновационни площадки (прототипи);
Създаване на положителни енергийни блокове
чрез подобрени енергийни характеристики и
интеграция с енергийната система;

За програма „Хоризонт 2020“:

Прилагане на +CityxChange подхода към
общностните мрежи;
Интегриране на безпроблемна електромобилна
мрежа в положителните енергийни блокове;
Развиване на енергийния пазар на местно ниво в
ПЕБ;
Осигуряване на справедлива търговия за всички
потребители чрез гъвкавост на местния пазар;
Позволяване на публични и частни
заинтересовани страни да инвестират в сградите с
положителна енергийна ефективност;

„Хоризонт 2020“ е финансовият инструмент
на Европейския съюз за иновации, водеща
инициатива на Европа 2020, насочена към
осигуряване глобалната
конкурентоспособност на Европа.
Разгледано като средство за стимулиране
на икономическия растеж и създаването на
работни места, „Хоризонт 2020“ има
политическата подкрепа на европейските
лидери и членове на Европейския
парламент. Те се съгласяват с това, че
проучванията са инвестиция в нашето
бъдеще ги поставят в основата на плана на
ЕС за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж и работни места.
За повече информация посетете
страницата:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon202
0/en/what-horizon-2020

+CityxChange

№ на договора за
безвъзмездна помощ.:
Продължителност:
Координатор:
Консорциум:

За контакти:

824260
60 месеца (ноември 2018 – декември 2023)
Норвежки университет за наука и технологии
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