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Inovare cu și pentru orașe
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Orașele noastre devin pe zi ce trece mai 

inteligente

Orașele investesc mai hotărât în inovații pentru a atinge obiective ambițioase, pentru 

a face față provocărilor copleșitoare și pentru a se dezvolta.

Mai eficient Mai durabil Mai competitiv Mai locuibil
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Și totuși, orașele 

rămân o enigmă pe 

care trebuie să o 

dezlegăm

Doar 10% - 23% 

dintre proiectele de inovație 

urbane au succes1

1) Cisco 2017, Zabala 2018, Gartner Group 2018
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Orașele au nevoie de informații de încredere, 

neutre, care să poată fi puse în practică, pentru 

a implementa inovații urbane autentice în locul 

trendurilor.

Lipsa informațiilor neutre structurate

Interacțiunea și feedback-ul mecanismelor 

existente sunt limitate, împiedicând astfel 

procesul de inovare.

Lipsa mecanismelor de cooperare

Instrumentele și procesele tradiționale nu sunt 

dezvoltate pentru a face față în mod adaptabil 

complexității aplicațiilor Smart City. 

Lipsa instrumentelor și a asistenței

Care este nivelul 

actual?
Top 3 bariere pentru aplicațiile Smart City
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Un portofoliu mare de instrumente și 

servicii pentru raționalizarea și 

accelerarea inovărilor și aplicațiilor 

Smart City.

Sprijin orașelor și firmelor europene 

pentru a construi orașe mai 

sănătoase, mai vibrante și 

sustenabile.

Împreună îmbunătățim viața 

urbană!

Prezentare

BABLE
Smart Cities simplificat!

Platformă și 

comunitate Smart 

City

Servicii de 

consultanță

Training și 

construcția 

capacităților
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✓ Conținuturi gratuite structurate, de înaltă calitate

✓ SITUAȚII DE UTILIZARE din comunitate ca 

proiecte de referință și exemple de bune 

practici pentru replicare

✓ Pachet de SOLUȚII alese de experți pentru 

implementare, neutre din punct de vedere al 

ofertanților

✓ PRODUSELE inovatoare prezintă posibilități 

tehnologice gata de lansare pe piață

✓ BABLE Toolbox: un set unic de instrumente digitale 

și servicii automatizate având ca scop sprijinirea 

cooperării, planificării urbane și transformării 

inovatoare

Platforma BABLE
Apropie comunitatea Smart City

Produse
Tehnologii 

inovatoare

Soluții
Modele de 

implementare

Cazuri de 

utilizare
Povești de succes și 

cunoștințe acumulate
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Peste 300 de situații de 

utilizare din orașe 

europene
Exemple de bune practici și valorificarea 

soluțiilor implementate  folosind șablonul 

nostru de utilizare conform standardului DIN

Platfoma Bable a fost facută publică în iunie 2017 în Porto, la un 

eveniment comun Morgenstadt & URBACT

+30 Proiecte de colaborare

+100+ Companii

+45 Orașe (+30 Țări)

+1200 Utilizatori

https://www.morgenstadt.de/en.html
https://urbact.eu/
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Pentru orașe

• Viziunea și foaia de parcurs ale 

Smart City

• Strategii de dezvoltare durabilă și 

mobilitate

• Cartiere inteligente și laboratoare vii

• Structuri inovatoare și strategii de 

specializare inteligente

• Digitalizare și e-guvernare

• Implementare și extindere

Pentru întreprinderi

• Tranining Smart City la fața locului

• Strategii de piață dinamice

• Definirea și combinarea 

situațiilorde utilizare

• BABLE Toolbox

• Dezvoltarea de parteneriate și 

matchmaking

Serviciile noastre 

de consultanță
Numeroare provocări necesită abordări 

interdisciplinare
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Ajutăm orașele să-și atingă obiectivele 

ambițioase

Implementarea conceptului pentru 

dezvoltarea unui cartier inteligent și a 

unor structuri de inovare digitale în 

Belfast

Belfast Smart District

Concept inovator pentru tehnologii fără 

emisii de CO2 în Leipzig, inclusiv analiza 

investițiilor pentru tehnologii pilot

Leipzig Scale-up Roadmap 

(EIB)

Cartiere inovatoare inteligente Energie și mobilitate H2020: regiuni energetice pozitive 

SPARCS sprijină orașele în cadrul 

transformării în comunități durabile pozitive 

energetic, fără emisii de CO2, prin 

realizarea de rețele și sisteme centrate pe 

cetățean

SPARCS
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Reunirea actorilor și dezvoltarea 

capacităților pentru tranziția urbană

Training în cooperare cu Academia TÜV 

SÜD, pentru transmiterea cunoștințelor 

privind soluții integrate durabile

Smart City Officer

Eveniment digital cu perspective ale 

experților de top în domeniul inovațiilor 

din Germania și Marea Britanie – co-

organizat de Consulatul Britanic din 

Berlin

Eveniment: Cities Racing to 

Zero
Training și ateliere pentru sprijinirea 

guvernului național turc și TÜTABIK în 

dezvoltarea unei strategii Smart City 

naționale

Turkey SC Strategy Training

STRATEGII DIGITALE

DURABILE.

TRAINING INDIVIDUAL

SMART CITY OFFICER

Program de training Evenimente digitale Dezvoltarea internă a capacităților
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Scopul nostru este acela de a deveni mediatorul 

neutru al Europei pentru aplicațiile Smart City, de 

a coopera în acest scop cu actori internaționali și 

de a implementa inovații locale 

• Creșterea durabilității

• Reducerea amprentei de carbon

• Îmbunătățirea calității vieții

De ce ne aflăm aici?
Ne extimdem rețeaua europeană de 

parteneri locali
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Trimite-ne un mesaj. 

Nu contează când.

www.bable-smartcities.eu

Contactați-ne!
Hernán Pájaro

hernan@bable-smartcities.eu

Inovații cu și pentru orașe
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Inovații cu orașe și pentru orașe


