
עלון זה הופק בתמיכתו הכספית של האיחוד האירופי במסגרת תוכנית
ENI CBC Med. תכניו הם באחריות הבלעדית של השותפים בפרוייקט

ואינם משקפים בהכרח את דעות האיחוד האירופי.

@SME4SMARTCITIES

WWW.ENICBCMED.EU/PROJECTS/SME4SMARTCITIES

2.49 מליון אירו (90% מימון על ידי האיחוד האירופי באמצעות תכנית
(ENI CBC Med

סביבת האינטרנט של SME4SMARTCITIES הינה מרחב המאפשר
פיתוח רשת משתפת בתחומים של ערים חכמות, שימוש בחומרים ובכלים
שנוצרו והפקת תועלת מהפעילויות שיושמו במהלך הפרויקט. בין אם אתם
נציגי חברות עסקיות, עיריות ומשרדי ממשלה, מומחים מקצועיים, חוקרים

באקדמיה או בעלי כל עניין אחר מתחומי העיר החכמה, הצטרפו אלינו.
המרחב נוצר בשבילכם!

WWW.SME4SMARTCITIES.EU

https://www.facebook.com/sme4smartcities
https://www.linkedin.com/in/sme4smartcities/
https://twitter.com/SME4SMARTCITIES
https://www.enicbcmed.eu/projects/sme4smartcities
http://www.sme4smartcities.eu/


פתרונות ממומנים על ידי הפרויקט

"Quick solution מציע יצירת דרכים שיקלו על
ניידות באמצעי תחבורה מרובים בתוך העיר
החכמה. הפיילוט כולל משתמשים ומנהלי
האפליקציה יעשו זאתמתקן חניה, חיטוי וטעינת
קורקינטים חשמליים. אפליקציה מאפשרת
למשתמשים ולמנהלי המערכת לשפר את

הבטיחות והסדר".

WAISENSE Safe/Efficient הוא תוצר של
פרויקט משותף בין חברות וגופים ציבוריים
שיאפשר גישה ושליטה טובים למנהלי מערכי
מים ולצרכנים. בעמק הירדן איכות חיים
והכלכלה המקומית תלויים מאוד במשאב הטבע
החיוני הזה. WAISENSE שואפת לשפר את
הגישה למים ואת ניהול מערך המים. בואו

ונעשה שינוי!

"פרויקט InHeritage מתמקד ביצירת
פלטפורמה לניטור מבוסס אינטרנט למטרת
שימור מבני מורשת הממוקמים באתר אונסק"ו
במרכז העיר של גנואה, איטליה. הוא כולל כלי
חיזוי להשפעות של שינויי אקלים וזיהום בעזרת

הדמיות תלת מימד של המבנים".

"פרויקט BEAIR שואף ליצור מערכת אקולוגית
חדשנית של טכנולוגיות לשיפור איכות האוויר
ותחושת הנוחות בסביבה העירונית, וכתוצאה

מכך לסייע לשימור מבני מורשת".

"Park4dis היא אפליקציית אינטרנט שפותרת
את בעיות החניה לאנשים עם מוגבלויות אשר
מחזיקים בכרטיסי חניה של האיחוד האירופי.
האפליקציה מציעה יכולת איתור המיקום
והזמינות של מקומות חניה לבעלי צרכים
מיוחדים ומוגבלות תנועה. היא גם כלי לניהול
ופיקוח על מקומות חניה לבעלי מוגבלויות,

שימוש לא נכון והונאה בשימוש בכרטיסים".

Urban Oasis היא פרגולה המשתמשת
באנרגיה סולארית להנעת טורבינת מים יעילה
במיוחד ובעזרתה ליצור פינת ישיבה נעימה
וקרירה במרחב העירוני החם. הפרגולה מספקת
ליושבים בה הצללה, תאורה ויוצרת חשמל

למערכת המים, כך שלא נדרש חיבור לחשמל.

Cool City הוא משחק "מעבדה חיה" שנועד
לחזק את מודעות עובדי העירייה והציבור
הרחב לתנאים שתורמים לתופעת אי החום
העירוני, לסיכונים הטמונים בו ולשיטות

שיכולות להפחית את החום המצטבר.


