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SCC-1-2016-2017 
Smart Cities and Communities lighthouse projects 

 
 

Wyzwanie: 
 

• Rozwój i testowanie zintegrowanych 
innowacyjnych rozwiązań w dużej skali – 

budynki, sieci energetyczne, transport, 

infrastruktura, gromadzenie energii, 

odnawialne źródła energii, przy 

wykorzystaniu najnowszych narzędzi ICT 

 

• Stworzenie miast-przykładów (lighthouse 

cities) dla regionów, danie szansy na 

powielenie rozwiązań 

 
 

 



Każdy projekt musi: 

• Być realizowany w 3 nowych lighthouse cities, 

które znajdują się w krajach UE bądź 

stowarzyszonych 

• Zaangażować minimum 3 follower cities które 

znajdują się w krajach UE bądź stowarzyszonych 

(innych niż kraje, w których znajdują się 

lighthouse cities danego projektu). 



Miasto 1 

Miasto 2 

Miasto 3 



Miasto 1 

Miasto 3 

Miasto 2 



Każde lighthouse city musi: 

 

 

Mieć plany działań na rzecz zrównoważonej energii 

(SEAP) zaakceptowane przez Porozumienie 

Burmistrzów. 

 
(należy załączyć dowód na to do wniosku projektowego) 

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmistrzow/plany-seap/ 
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Każde lighthouse city powinno (czytaj – musi!): 

• Znacząco poprawić efektywność energetyczną: innowacyjna integracja istniejących 

budynków z nowymi  

• Włączyć odnawialne źródła energii bazujące na lokalnych zasobach (w tym ciepło 

odpadowe, magazynowanie energii). Aktywne uczestnictwo konsumentów!  

• Integrować infrastrukturę ładowania elektrycznych pojazdów.   

• Wprowadzić rozwiązania informatyczne poprawiające zarządzania, kontrolę i 

utrzymanie infrastruktury. 

• Udowodnić współdziałanie modułów oprogramowania, aby umożliwić skuteczne 

zarządzanie i przepływ informacji. Otwarte platformy ICT, zwrócić uwagę na 

bezpieczeństwo, ochronę danych, poufność.  

• Opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych aby wykazać, że ryzyko techniczne, 

i finansowe są wystarczająco niskie dla inwestycji na dużą skalę we wszystkich 

miastach: dużych i małych, bogatych i biednych, i niezależnie od lokalizacji. Plany 

rozmieszczenia inwestycji dla lighthouse cities  

     i szybkiej replikacji w follower cities  

    (i potencjalnie w innych miastach) będą stanowić część oceny. 



Nie można sfinansować: 

• Koszty budowy,  

• Koszty modernizacji, 

• Całkowity koszt zakupu pojazdów elektrycznych,  

• Koszty nabycia standardowych narzędzi ICT,  

• Montaż konwencjonalnych OZE,  

• Izolacja ścian budynku, dobre okna; pompy ciepła i inne urządzenia. 

 



Można sfinansować: 

• Integracja magazynów energii z sieciami. 

• Inteligentne zarządzanie budynkiem. 

• Inteligentna integracja  

     sieci elektrycznej z OZE,  

     magazynami energii i  

     magazynami ciepła na poziomie dzielnicy. 

• Tylko innowacyjne elementy OZE (integracja np. modułów 
fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych, połączenia z systemami 
zarządzania). 

• Rozwój zintegrowanych strategii i testowanie modeli biznesowych.  

• Inteligentna energia elektryczna, magazynowanie ciepła lub zimna i 
zarządzanie nim w celu maksymalizacji własnej konsumpcji. 

• ICT: platformy bazujące na oprogramowaniu otwartym. 

• Analizy ekonomiczne i rozwój modeli biznesowych w celu redukcji 
rachunków za energię obywateli. 

• Szkolenia i edukacja (nawet w dodatkowych miastach). 

 



Oczekiwany efekt (Impact) 

Wprowadzenie w praktyce rozwiązań postawionych przez miasto 
wyzwań; 

Zwiększenie efektywności energetycznej co najmniej na poziomie 
dzielnicy (rejonu);  

Znaczne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, włączenie 
ich do systemu energetycznego; 

Poprawa jakości powietrza; 

Zmniejszenie ryzyka technicznego i finansowego, aby dać inwestorom 
pewność przy inwestowaniu w powielanie w dużej skali; 

Poprawa bezpieczeństwa, stabilności i obniżenie kosztów lokalnego 
systemu energetycznego (dla mieszkańców i obiektów publicznych) 

Ograniczenie transportu powodującego emisję CO2; 

Wzmocnienie współpracy między licznymi miastami, o różnych 
parametrach (położenie, wielkość, sytuacja ekonomiczna). 



Terminy i budżet 

2016 2017 

SCC1 – Smart cities and 
communities lighthouse projects 

05/04/2016 
 

14/02/2017 
 

60 M€ 71,5 M€ 

12 – 18 M€ na projekt 

Konkurs typu: Innovation action (IA) 



Kryteria oceny 

Excellence 
Impact 

Współczynnik 1.5! 
Implementation 

Doskonałość 
naukowa i 

technologiczna  

 

Jasność i trafność i 

wymierność celów 

 

Wiarygodność, ale i 

przełomowość podejścia 

 

 

Oddziaływanie 
 

 

 

Należy wziąć pod uwagę 

skutki oczekiwane w opisie 

konkursu. 

Realizacja 

 

 
 

Spójność planu pracy - 

podział zadań i zasobów 

 

Kompetencje 

uczestników 

 

Poprawność struktury 

zarządzania w tym 

zarządzania ryzykiem i 

innowacjami 
 



Do tej pory… 

http://www.grow-
smarter.eu 

 

Lighthouse: 
Barcelona, Kolonia, 

Sztokholm 

Followers: Graz, Porto, 
Suczawa, Cork, Valetta 

 

http://triangulum-
project.eu/ 

 

Lighthouse: 
Eindhoven, 
Manchester, 
Stavanger  

Followers: Lipsk, 
Praga, Sabadell, 

Tianjin 

 

http://www.remourban.
eu 

 

Lighthouse: 
Valladolid, 

Nottingham, Tepebasi  

Followers: Seraing, 
Miskolc 
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EE-09-2016-2017 Engaging and activating public authorities 

• Konkurs typu Coordination and Support Action (CSA). 

• Działania w obszarze efektywności energetycznej. 

• Sektor publiczny jako ważny czynnik we wspieraniu transformacji 

systemu energetycznego. 

• Symulacja zachowań mających na celu zwiększenie absorpcji 

rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. 

• Działania mające na celu angażowanie władz. 

• Uczenie się od siebie organów publicznych  

     z różnych krajów. 

• Tworzenie i adaptacja planów, polityk,  

     strategii, relacji. 



Terminy i budżet 

2016 2017 

EE-09-2016-2017 Engaging and 
activating public authorities  

15/09/2016 
 

07/06/2017 
 

ok. 3 M€ ok. 5 M€ 

1 – 2 M€ na projekt 
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