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kapott finanszírozást.

USER-CHI projektről:
 
Olyan Európára vágyik, ahol széleskörű, hatékony és felhasználóbarát  
az elektromos járművek töltése? 

A USER-CHI projekt a megoldás. Az ipar által támogatott, városok által irányított 
és felhasználóközpontű USER-CHI projekt intelligens megoldásokat alkot és 
szemléltet a Mediterrán és Skandináv-Mediterrán Transzeurópai Közlekedési 
Hálózat (TEN-T) folyósóinak 7, egymással összeköttetésben lévő csomópontjainak 
mentén 2020. február és 2024. január között, elősegítve Európában az e-mobilitás 
fokozott piaci bevezetését.

Projektkoordinátor

Kapcsolat
Projektkoordinátor:
Antonio Marqués, ETRA I+D 
amarques.etraid@grupoetra.com 
Maria Tomas, ETRA I+D
mtomas.etraid@grupoetra.com

Kommunikációs koordinátor:
Matilde Chinellato, EUROCITIES
matilde.chinellato@eurocities.eu
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Barcelona nagyvárosi területe (Spanyolország), 
Berlin (Németország), Budapest (Magyarország), 
Róma (Olaszország) és Turku (Finnország). 

Mivel a USER-CHI projekt 
eredményeinek leképezése 
és áthelyezhetősége a projekt 
egyik nagy mérföldkövének 
számít, Murcia és Firenze, mint 
két követő város átveszi a 
kiválasztott megoldásokat.

TEN-T folyosók

Skandináv-Mediterrán

Mediterrán

A USER-CHI projekt megoldásai
A projekt stratégiai célkitűzései megvalósítása céljából a USER-CHI projektben olyan  
megoldáscsomagokat terveznek és fejlesztenek ki, melyek az elektromos járművek  
széleskörű alkalmazásának minden szempontját lefedik, úgymint:

Célkitűzések
A USER-CHI projekt az 
elektromobilitásban rejlő hatalmas 
lehetőségek kiaknázását hivatott 
megcélozni Európában, a következő 
akciókon keresztül:

  CLICK – Charging location  
and holistic planning kit:
Online eszköz az új töltő infrastruktúra 
városi és a TENT-folyósói helyszíneinek 
tervezéséhez.

    Stations of the future handbook:
Útmutatások és ajánlások a tökéletes, 
felhasználóközpontú jövőbeli töltőállo-
mások megtervezéséhez.

eMoBest – e-Mobility replication  
and best practice cluster:
Együttműködési platform a demonstrá-
tor városok és a követő városok közötti 
legjobb gyakorlat átadásának elősegíté-
se céljából.

     INFRA – Interoperability framework:
Szabály-, útmutató- és ajánláscsomag, 
mely az elektromobilitással foglalkozó 
érdekelt felek közötti átjárható folyama-
tokat támogatja.

    INCAR – Interoperability, charging  
and parking platform: 
Elektromos jármű töltőpontokhoz ro-
amingot és akadálymentes hozzáférést 
biztosító platform, mely az elektromos 
jármű vezetők számára innovatív, integ-
rált szolgáltatásokat kínál.

SMAC – Smart Charging tool:
Intelligens hálózati integrációt és igény-
kezelési szolgáltatást biztosító esz-
köz lassú, közepes, gyors és ultragyors  
töltéshez.

INSOC – Integrated solar DC charging 
for Light Electric Vehicles (LEVs): 
A töltést, a megújuló energia helyi  
termelését és lopásvédett parkolást 
egyesítő megoldás könnyű elektromos 
járművek számára.

  INDUCAR – Inductive charging for e-cars:
Vezetéknélküli és automatizált töltő  
megoldás elektromos autók számára.
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A USER-CHI projekt megoldásait  
alkalmazó városok
A USER-CHI projekt megoldásai 5 európai 
városban kerülnek megvalósításra: 


