SEEV4-City - Smart, clean Energy and Electric
Vehicles 4 the City

Subsidies
EU-subsidie € 2 156 787
Andere € 1 268 161
Privaat € 888 625

SEEV4-City heeft als doel om groene mobiliteitsoplossingen te demonstreren en het gebruik
te promoten in verschillende Noordzee Steden. Het opladen van Elektrische voertuigen zorgt
voor een piek wanneer de productie van hernieuwbare energie laag is en omgekeerd is er
een piek van hernieuwbare energieproductie wanneer de vraag laag is. De uitdaging bestaat
erin om een systeem te ontwikkelen waarbij elektrische voertuigen reageren wanneer er
lokale productie van hernieuwbare energie is. ICT systemen kunnen hier de oplosssing vorm
van het probleem. Elektrische voertuigen, hernieuwbare energbie en ICT-diensten vormen de
kern van het SEEV4-City. SEEV4-City wil barrières en negatieve neveneffecten van elektrische
voertuigen en hernieuwbare energiebronnen omdraaien in kansen voor een toekomstige zero
emissie elektrische voertuigen expansie.
SEEV4-City doelen zijn:
1. Toename van het gebruik en de totale hoeveelheid aan hernieuwbare energie in de
stadsmobiliteit;
2. faciliteren van elektriciteitsinfrastructuur met nieuwe technologie die noodzakelijk is
voor een grotere verspreiding van elektrische voertuigen en hernieuwbare energie;
3. demonstratie van nieuwe business voor elektrische voertuigen en promotie van
elektrisch transport; demonstrate new business for electrical vehicles to promote
electric transportation
4. voorzien van een nieuwe groene brandstofinfrastructuur zogenaamde
'vehicle4energyservices'

Projectleider
Hogeschool van Amsterdam

Partners
Katholieke Universiteit Leuven Technologiecampus Gent, The
European Association for Battery,
Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles
(AVERE), Promotion of Operational Links
and Integrated Services aisbl,
Gemeente Amsterdam, Centre of
Excellence for Low Carbon and Fuel Cell
Technologies, e8energy GmbH, Stadion
Amsterdam bv, Leicester City Council,
University of Northumbria at Newcastle,
Oslo kommune

Thema
Klimaat, Vervoer en infrastructuur,
Onderzoek en innovatie

Prioriteit
Duurzaam vervoer

Website
http://northsearegion.eu/seev4city/about/ 
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