„ИНТЕЛИГЕНТНИ И УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ“
H2020-SCC-2016-2017
Акроним: mySMARTLife
Наименование: Проект „Интелигентни и устойчиви градове“
Програма: H2020-SCC-2016
Номер на договора: 731297
Продължителност на проекта: 60 месеца
Бюджет на проекта: Общ бюджет на проекта - 21 574 074.75 евро (42 195 222, 61 лв.).
Бюджет на Община Варна - 49 063.00 евро (95 958.88 лв.).
Съфинансиране не се изисква.
Водещ партньор: Фондация CARTIF
Партньори:


Нант (Франция),



Хамбург (Германия)



Хелзинки (Финландия)

Градове - последователи:


Варна (РБългария)



Бидгошч (Полша)



Риека (Хърватия)



Паленсия (Испания)

Цели на проекта:
Разработване на стратегия за градската трансформация в подкрепа на градовете в
определянето на преходни модели, като подходящ начин за достигне високо ниво на
компетентност в процеса на развитие, справяне с основните предизвикателства на града и
прогрес към „интелигентни хора“ и концепции за „интелигентна икономика“.
Основният инструмент за постигане на амбициозната стратегия е определянето на
Плана за напреднало градоустройство, състоящ се от интегриран подход на планираните
интервенции на града въз основа на внимателна оценка на въздействието, активното
ангажиране на гражданите в процеса на вземане на решения, както и структуриран бизнес
подход, от перспективата на бизнес модел на града до икономическата рамка за големи
компании, малки и средни предприятия и стартиращи фирми.
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Постигнати резултати:
Разработена Стратегия за градска трансформация, която да служи като опорна точка за
градовете по време на периода на преобразуване към интелигентни и устойчиви такива;
1. Три

европейски

града

имаха

водеща

роля

(Lighthouse),

за

разработване

на

концепциите, целящи повишаването капацитета на населението – „интелигентни
граждани“ и „интелигентна икономика“, към обширни демонстрации на технологии в
енергийния сектор и мобилността. Постигнатите резултати и решения позволиха да се
изградят интелигентни сгради и жилища, енергийно-ефективни инфраструктури и
добре управляван, устойчив и чист транспорт;
2. Бе разработена широкообхватна програма за контрол и оценка на ефективността,
сравнявайки първоначалната ситуация с постигането на първоначално дефинираните
цели.
3. Бе разработен задълбочен анализ на репликационния потенциал на решения,
приложени по време на демонстрационните дейности, за да се идентифицира как
същите могат да бъдат нагодени към различни ситуации и сценарии. Прилагане на
технически решения, политики, добри практики, бизнес случаи, които могат да бъдат
копирани директно във водещите градове и градовете – последователи, както и в
други градове, напълно различни от социална, културна, географска и климатична
гледна точка;
4. Създадена и стартирана мрежа на mySMARTLife градове, съставена от определен брой
градове, които са заинтересовани да обменят опит с водещите градове и градоветепоследователи;
5. Приложена процедура за Експлоатация и ангажираност на пазара;
6. Приложена Стратегия за комуникация и разпространение.
Статус на проекта: Приключил.
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