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Abordare specifică

Pentru întâlnirea cu firmele din Regiune (dezvoltatori de soluţii smart)

Pentru dezbaterea cu partenerii din proiect

Pentru selectarea expertului externPentru selectarea expertului extern

� Identificare nevoi (pe cele trei paliere)

- Politici de transport

- Sisteme integrate şi inteligente de transport             MODEL doc.

- Emisii scăzute şi transport verde
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EIP – Parteneriate Europene de Inovare - Oraşe şi Comunităţi SMART

Idei SMART

• O nouă abordare pentru CDI în Europa
• EIP adună toţi actorii relevanţi din UE (tematică şi nivel de acoperire)
• 5 iniţiative la nivel UE • 5 iniţiative la nivel UE 

(Îmbătrânire activă şi sănătoasă, Agricultură 
sustenabilă, Oraşe Smart, Apă şi Materii prime)

• Obiectiv – parteneriate strategice  între 
industrie şi oraşele europene
• Proiecte “Lighthouse” – fin. H2020
• Alte proiecte şi activităţi - angajamente



EIP – Oraşe şi comunităţi SMART



EIP – proiecte / angajamente

• https://eu-smartcities.eu/

• 6 proiecte Lighthouse în Europa pe mobilitate

• România – 3 angajamente (Cluj, Timişoara şi Bucureşti)• România – 3 angajamente (Cluj, Timişoara şi Bucureşti)

• Cluj - URBAN LAB for local SMEs (Cluj, Malaga, Espoo)

• Posibilitatea IMM-urilor inovative active în domenii precum energie, 
transport să îşi testeze soluţiile dezvoltate care să fie mai apoi 
transferate către alte oraşe din Europa
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EIP – proiecte / angajamente

Interfeţe de programare pt. Platforme de tranzit şi mobilitate 
în timp real (Berlin)

- Soluţie modulară în funcţie de necesităţi

Elemente principale:Elemente principale:

- Adunarea datelor de la participanţii din trafic

- Informaţii în timp real

- Costuri – plată din aplicaţie, comparare cost rute
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EIP – proiecte / angajamente

Laboratoare urbane de mobilitate (Viena)

• Angajament din partea tuturor tipurilor de actori

• Alocarea resurselor necesare

• Cum se organizează mobilitatea urbană, 
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• Cum se organizează mobilitatea urbană, 
care va fi rolul autorităţilor

• Loc pentru colaborare şi pt. formarea
încrederii reciproce



EIP – proiecte / angajamente

Platformă multimodală pentru informaţii din trafic (Barcelona)

• Furnizarea datelor atât pentru călători, cât şi pentru operarea 
companiilor de transport

• Posibile devieri, modificarea orarelor, 
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• Posibile devieri, modificarea orarelor, 
accidente



EIP – proiecte / angajamente

Platformă călători – şoferi (Lisabona)

• Bazat pe principiul ÜBER (eficienţă)

• Scop – utilizare mai bună a resurselor

• Planuri de extindere în Londra şi Helsinki
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• Planuri de extindere în Londra şi Helsinki

• Esenţa: încredere reciprocă

• Studii: California – între 28 şi 45% din maşinile
din oraş caută parcare



EIP – proiecte / angajamente

Internet of things - pentru managementul traficului (Dresden)

• Colaborare între oraşul Dresden şi clusterul Silicon Saxony

• Mobilitate, energie, locuinţe, mod de viaţă

• Smart parking, inter-modalitate, 
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• Smart parking, inter-modalitate, 
control inteligent trafic, sisteme 
de încărcare pentru maşini electrice



EIP – proiecte / angajamente

Implicarea cetăţenilor în furnizarea informaţiilor 
de mobilitate urbană (Barcelona)

• Transmiterea informaţiilor în timp real 

• crowdsourcing al informaţiilor 
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• crowdsourcing al informaţiilor 

• Rezultat – sistem de transport 
multimodal mai eficient 
(senzor de călătorie)



EIP – proiecte / angajamente

Hartă cu zone de aglomerare pentru taximetrişti (Valencia)

• Cu informaţii legate de evenimente

• Informaţii nr. taxiuri active

• Contribuie la eficienţă 
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• Contribuie la eficienţă 
mai mare a utilizării resurselor



Mulţumesc pentru atenţie

Gergely TGergely TÖRÖKÖRÖK

ADR NordADR Nord--VestVest
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ADR NordADR Nord--VestVest

ttorok.gergelyorok.gergely@@nordnord--vest.rovest.ro


