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Smart Cities
Rozwi ązania ICT

Prelegent: Jan Lisowski

Dzień Informacyjny: Inteligentne Miasta w Programie Horyzont 2020
Warszawa, 17 lutego 2015

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP
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• ICT dla Smart Cities

• Tematyka Smart 
Cities w obszarze 
ICT filaru LEIT 
H2020, 

• Przykłady 
dotychczas 
realizowanych 
projektów.

Plan Prezentacji
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Jak ICT może pomóc?

� ICT może wpłyn ąć bezpo średnio na wzrost efektywno ści i wspomaga ć 
zmiany przyzwyczaje ń:
� Pomiary, monitorowanie, systemy inteligentnego zarz ądzania i kontroli,
� Dostarczenie wiarygodnych danych dla rz ądu, przemysłu i obywateli na 

temat zu życia energii / emisji dwutlenku w ęgla
� Zastąpienie produktów fizycznych poprzez usługi wirtualn e

� Z drugiej strony:
� Szybki wzrost zu życia energii elektrycznej przez ICT: dzi ś ok. 8% energii 

elektrycznej zu żywanej w UE,  oczekiwany wzrost: podwoimy do 2020 r oku

Sytuacja:

� Poziom urbanizacji w UE powy żej 75%, wzro śnie do 80% do 2020, z 
miastami zu żywaj ącymi ponad 70% energii i emituj ącymi najwi ęcej 
gazów cieplarnianych w UE

Działania:
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Obni żenie 
zużycia energii 

dzięki ICT

Zużycie energii 
przez 

rozwi ązania ICT 
~8% of total electricity consumption

~15% by 2020

Sources: Pickavet & all (UGent-IBBT)Source: An ICT policy agenda to 2015 for Europe (Swedish Presidency)
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Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks

− Leadership in enabling and industrial 
technologies

−ICT
−Nanotech., Materials, Manuf. and 
Processing 
−Biotechnology
−Space

− Access to risk finance 
− Innovation in SMEs

Excellence in the Science Base
− Frontier research (ERC)
− Future and Emerging Technologies (FET)
− Skills and career development (Marie Curie)
− Research infrastructures

Shared objectives and principles 

Common rules, toolkit of funding schemes

Europe 2020 priorities

European Research Area

Simplified access

International cooperation

Dissemination & knowledge tranfer

Tackling Societal Challenges
− Health, demographic change and wellbeing
− Food security, sustainable agriculture and

the bio-based economy
− Secure, clean and efficient energy
− Smart, green and integrated transport
− Climate action, resource efficiency and raw 

materials
− Inclusive, innovative and reflective 

societies
− Secure Societies

EIT

JRC

ICT

ICT

ICT
ICT

ICT

ICT

ICT

ICT

ICT
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SCC1: Solutions integrating 
energy, transport, ICT sectors
through lighthouse (large scale 

demonstration - first of the
kind) projects

SCC3: Development of system 
standards
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Smart Cities and Communities w H2020

R&D i walidacja 
komponentów SCC  

Pierwsze 
demonstracje 

rozwi ązań SCC w 
środowisku 

miejskim

Wielko skalowe
demonstracje 

rozwi ązań SCC
Wdro żenia 
komercyjne

Horizon 2020 – np. FIPPP, FIRE, SSL

Wsparcie techniczne, 
zasoby, fundusze 

strukturalne, podział 
ryzyka, itp.

Działania horyzontalne- uwzgl ędnienie SCC w programach badawczych, 
pokonywanie barier rynkowych

Proces Innowacji

Horizon 2020: EIP
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• Materiały organiczne w elektronice, mikrosystemy, systemy wbudowane
• Inteligentne/ oszczędne energetycznie / Internet of things
• Integracja systemów

Różne zastosowania:
transport, miasto, fabryki, szpital, biuro, urządzenia domowego użytku
Uczestnicy: od wytwórców po końcowych użytkowników 

Projekty : Artemis www.artemis-ia.eu , EPoSS www.smart-systems-integration.org

Powi ązane z: PPP, Budynki Oszczędne energetycznie
Wzmocnienie pozycji + nowe rynki

142 M €

A new generation of components and 
systems/ 

Komponenty i systemy nowej generacji

Więcej na www

Nabór zako ńczony
Nowe konkursy dopiero w 2016
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• Systemy obliczeniowe oparte na architekturach o bardzo niskim poborze mocy
• Specjalne dla systemów wbudowanych- zastosowanie w różnych segmentach rynku
• Wielopoziomowe podejście (sprzęt, systemy, oprogramowanie, algorytmy)

Uczestnicy: zwiększenie udziału SME

Projekty : PRACE www.prace-ri.eu

Powi ązane z: Future Internet, 
Cloud Computing, 
Infrastruktury badawcze, 
FET (HPC) 

57 M €

Więcej na www

Advanced Computing/ 
Zaawansowane metody obliczeniowe

ICT 4 – 2015
RIA / IA / CSA
Do 14.04.2015
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• Pokonanie ograniczeń obecnego Internetu: 
• różne zastosowania, różne potrzeby
• Wydajniejsze metody obliczeniowe i zarządzania informacją
• Dopasowanie do różnych urządzeń

• Rozszerzenie zastosowań: -strefa publiczna, 
-aspekty społeczne

• Komunikacja, chmura, nieustające podłączenie do sieci 
wielu różnych urządzeń

Projekty: działania w ramach FI w FP7

Architektura sieci / sieć bezprzewodowa i optyczna / chmura / 
usługi publiczne w chmurze/ przestrzeń eksperymentalna dla FI
/Udostępnienie platform ułatwiających rozwijanie-testowanie
-wprowadzania nowych rozwiązań przez przedsiębiorców/
Infrastruktura sieci 5G dla FI 

202 M €

Future Internet / Internet przyszłości

Więcej na www

ICT 8,10,12 – 2015
PCP / PPI / RIA / IA / 

CSA
Do 14.04.2015



10www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl

150 M €
Badania i innowacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Cały cykl: od materiałów, poprzez urządzenia, wyposażenie i usługi po 
zaawansowane linie pilotażowe  

-wykorzystanie potencjału fotoniki
-mikro i nano-elektronika
-KET- współpraca na rzecz multidyscyplinarnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT 
(fotonika, OLED, sektor zdrowia i przemysłu spożywczego) 

Projekty: Fotonika w projektach FP7

Micro- and nano-electronic technologies, 
Photonics / Mikro- i nano-elektronika, 

fotonika

Więcej na www

ICT 25,27,28 – 2015
RIA / IA / CSA
Do 14.04.2015
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ICT Cross-Cutting Activities / 
Działania przekrojowe

51 M €Internet of Things & Platforms for Connected Smart Objects

Inteligentne środowiska-platformy, połączone obiekty, systemy wbudowane

Więcej na www

ICT 30 – 2015
RIA / CSA

Do 14.04.2015
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Projekt: LITES

� Inteligentny, oszcz ędzający energi ę, oparty na LED-ach 
system o świetlenia ulic
� Rozwiązanie proponowane w projekcie zakłada 

ograniczenie zu życia energii poprzez wykorzystanie 
inteligentnego systemu o świetlenia ulic z u życiem 
półprzewodnikowego o świetlenia LED. U życie technologii 
LED i wbudowanej „inteligencji” przetwarzania infor macji 
ma znacz ący potencjał oszcz ędności energii nawet do 70%.

� Głównym elementem rozwi ązania jest aktywna i 
natychmiastowa zmiana nat ężenia światła w zale żności od 
otoczenia. Zestaw wbudowanych czujników mierzy światło 
zastane, temperatur ę, natężenie pr ądu oraz reaguje na ruch 
uliczny. Dane odczytane przez czujniki s ą następnie 
analizowane przez wbudowany system przetwarzania 
danych umo żliwiaj ąc optymaln ą regulacj ę natężenia 
światła.

� Pilota żowe rozwi ązania w 3 o środkach: 
Francja/Portugalia/Polska

� Program CIP-ICT PSP
� http://www.lites-project.eu/

Ważne informacje:
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Dodatkowe informacje

� Program Pracy ICT LEIT
� http://ec.europa.eu/research/participants/portal/do c/call/h2020/common/161

7606-part_5_i_ict_v2.0_en.pdf

� Smart Cities and Communities, The European Innovati on Partnership 
on Smart Cities and Communities 
� http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

� Ideal-ist (Partner Search)
� http://www.ideal-ist.eu/

Przydatne informacje:

Wydarzenia:

� ICT 2015 Innovate, Connect, Transform
(ICT Proposers’ Day)             
� 20-22.10.2015 Lisbon
� http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
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Guide to ICT in H2020
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ul. Krzywickiego 34
02-078   Warszawa 

tel:        +4822 828 74 83 
fax:       +4822 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Aleksandra IhnatowiczAleksandra IhnatowiczAleksandra IhnatowiczAleksandra Ihnatowicz
e-mail: aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

Dziękuję za uwagę

Osoby do kontaktu:

Pytania ?

Jan LisowskiJan LisowskiJan LisowskiJan Lisowski
e-mail: jan.lisowski@kpk.gov.pl


