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Pierwsze w Polsce laboratorium energii
tworzone przez mieszkańców
Projekt realizowany przez Grupę ENERGA
Dlaczego to ważne? Wyniki projektu ENERGA Living Lab zostaną wykorzystane
w innych miastach europejskich. Przyczynią się do poprawy jakości środowiska oraz
zmniejszenia domowych wydatków za prąd.

Dołącz do nas! Zostań uczestnikiem projektu.
Living Lab Gdynia to pierwsze w Polsce i jedno z niewielu w Europie
laboratorium energetyczne tworzone przez i dla mieszkańców. To
innowacyjny projekt badawczy, do którego już dziś zapraszamy.
Projekt obejmie swym zasięgiem 7 dzielnic Gdyni, których
mieszkańcy korzystają z liczników zdalnego odczytu: Chwarzno,
Redłowo, Wielki Kack, Dąbrowę, Witomino, Śródmieście i Karwiny.
W projekcie może wziąć udział tylko 300 gospodarstw domowych.

Czy Ty możesz zostać uczestnikiem projektu?
Tak, jeśli:

››chcesz oszczędzać na rachunkach za prąd
››dbasz o środowisko i chcesz wspomóc

Śródmieście

jego ochronę

››chcesz sprawdzić w działaniu najnowsze
rozwiązania dla inteligentnego domu

Zgłoś się do nas!

Chwarzno-Wiczlino

Witomino
Redłowo

Dąbrowa

Udział w Living Lab Gdynia jest bezpłatny.

Wielki Kack
Karwiny
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Living Lab Gdynia rusza pełną parą już w drugim kwartale 2015 roku.
Przez kolejne 18 miesięcy uczestnicy projektu będą regularnie otrzymywać wsparcie
oraz wskazówki, które pomogą im zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia związane
z wykorzystywaniem prądu. Uczestnicy otrzymają pełne wsparcie techniczne.

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy:
1. Wirtualne cenniki dostępne tylko w Living Lab Gdynia. Są to tak zwane wielostrefowe
Programy Cenowe, dzięki którym będzie można elastycznie zarządzać opłatami za prąd.
2. Raporty zużycia energii elektrycznej. Weźmiemy pod lupę „zwyczaje energetyczne”
uczestników i pomożemy im oszczędzać pieniądze oraz chronić środowisko bardzo prostymi
metodami. Swoją wiedzą będą mogli podzielić się z rodziną i znajomymi.
3. Inteligentna sieć domowa. To unikatowy i innowacyjny system, dzięki któremu można m.in.
zdalnie zarządzać urządzeniami w domu, np. oświetleniem.
4. Odnawialne źródła energii. 30 uczestników testować będzie przydomowe odnawialne
źródła energii, takie jak np. panele fotowoltaiczne. Chcesz być eco? Teraz możesz. Weź
udział w projekcie.
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Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy otrzymają dostęp do dedykowanego rozwiązania
wielostrefowych Programów Cenowych. Jest to narzędzie, które pozwala na:

››zmniejszenie kosztów, dzięki korzystaniu z energii elektrycznej wtedy, kiedy jest najtańsza
(np. wieczorem lub w nocy)

››korzystanie ze specjalnej tabeli stawek za prąd, które nazwaliśmy wielostrefowymi

Programami Cenowymi. Będą one testowane wyłącznie w domach tworzących laboratorium
mieszkańców Gdyni

Jak będziemy rozliczać koszty energii w Living Lab Gdynia?

››Jeśli w czasie trwania projektu – stosując nowy Program Cenowy – uczestnikom uda

się obniżyć koszty energii elektrycznej, otrzymają oni zwrot nadpłaty w stosunku do
standardowego rachunku

››W przypadku, gdy wysokość rachunku według nowych cen okaże się wyższa od tradycyjnego,
uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów

››Dla najbardziej oszczędnych uczestników przygotowaliśmy specjalne nagrody
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Uczestnicy Living Lab Gdynia otrzymają dostęp do innowacyjnych
raportów. Są to spersonalizowane, regularne informacje o zużyciu
energii w każdym gospodarstwie domowym będącym częścią
projektu. Dzięki nim, można łatwo ustalić:

››w jaki sposób domownicy korzystają z energii elektrycznej
››które urządzenia zużywają najwięcej energii

Twoje tygodniowe zużycie
w marcu

Dostosowując zużycie energii w znaczący sposób wpływamy na
ograniczenie emisji CO2, a co za tym idzie – wywieramy pozytywny
wpływ na środowisko naturalne.
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Ile możesz zaoszczędzić?
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Doświadczenia zdobyte przez nas przy realizacji projektu w Kaliszu
oraz wyniki innych projektów realizowanych w Europie pokazują,
że masz szansę zaoszczędzić do 10% na rachunkach za prąd przy
jednoczesnym wykorzystaniu Programów Cenowych, raportów
zużycia energii elektrycznej oraz technologii ISD.
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PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK

Dołącz do grupy świadomych konsumentów.
Jeśli chcesz:
testować innowacyjne rozwiązania
oszczędzać prąd
korzystać z rozwiązań przyszłości już dziś
stać się częścią unikalnego projektu

››
››
››
››

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie projektu:

www.elivinglab.pl

Możesz skorzystać z naszego numeru telefonu:

588 888 777
lub napisz do nas:

livinglab@enspirion.pl

Wyjaśnimy Ci wszystkie wątpliwości związane z uczestnictwem w projekcie i testami.
Czekamy na Wasze telefony we wszystkie dni robocze w godz. 8:00 – 20:00.

Projekt realizowany przez Grupę ENERGA przy udziale finansowym Komisji Europejskiej i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni

