Mobile

Living

ZRÓWNOWAŻONE, MODELOWE
OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI

Biznes

TWÓRCY FILOZOFII
I ROZWIĄZAŃ
ZRÓWNOWAŻONEGO
OSIEDLA ERGOCITY:

Eco

INSTYTUCJE
NAUKOWO-BADAWCZE
CERTYFIKUJĄCE
ROZWIĄZANIA ERGOCITY:

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE
TECHNOLOGIE DLA
KOMFORTU ŻYCIA I PRACY

OSIEDLE PRZYJAZNE
SENIOROM

ZRÓWNOWAŻONE, MODELOWE
OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI

PRZYJAZNE
DLA MŁODYCH NA START

MODELOWE OSIEDLE
SMART CITY

PRZYJAZNE USŁUGI
- WSZYSTKO DO ŻYCIA

PRZYJAZNE OSIEDLE

W JEDNYM MIEJSCU

DLA CAŁEJ RODZINY

ZRÓWNOWAŻONE
ZIELONE SERCE

OSIEDLE

MIASTA

ECO MIEJSCA

STWORZONE Z MYŚLĄ

MIEJSCE DO WYPOCZYNKU,

O DZIECIACH I MŁODZIEŻY
ELEKTRYCZNE
MIASTO
2

ROZRYWKI I EDUKACJI

PRACY

MODELOWE OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI
CZYM JEST ERGOCITY?
Wraz ze zwiększającą się z roku na rok populacją mieszkańców miast, ich władze stają przed
kolejnymi wyzwaniami w obszarach funkcjonalnego mieszkalnictwa, efektywnego transportu, ochrony środowiska, poprawy jakości życia i bezpieczeństwa. Wszystkim stronom zależy,
aby miasta, dzielnice i osiedla zapewniały jak najlepsze warunki do życia, nauki, pracy i wypoczynku, tworząc zrównoważoną, przyjazną przestrzeń dla każdego.

Rozwój technologiczny pozwala na implementację jak największej ilości tzw. inteligentnych
rozwiązań, które powinny być wdrażane jednocześnie w kilku najważniejszych obszarach,
gwarantujących wysoki poziom życia i satysfakcję przyszłych mieszkańców w każdym wieku.

Mobile

Living

to ergonomia życia w mieście, odpowiedź na oczekiwania nowoczesnych
mieszczan i ich elastyczny, nastawiony na komfort styl życia w metropolii.
To ekonomia współdzielenia, mobilność miejska i ekologia, czyli wszelkie
kluczowe rozwiązania, pozwalające na stworzenie inteligentnej i ekologicznej
infrastruktury transportowej. Dotyczy to zarówno komunikacji publicznej, jak
i osobistej, a także efektywnego zarządzania miejscami parkingowymi. Rozwiązania ErgoMobile to m.in.: propagowanie elektro-mobilności oraz ridesharingu,
oszczędność czasu przeznaczonego na dojazd do miejsca pracy poprzez
dostęp do wypożyczalni pojazdów elektrycznych oraz ograniczenie przestrzeni
parkingowych współdzielonych między mieszkańców osiedla, a pracowników
strefy biurowej, co umożliwia stworzenie dodatkowych przestrzeni rekreacyjnych.

Obszar skupiający w sobie wszelkie inicjatywy, działania, programy, których
celem jest osiągnięcie jak najlepszej jakości życia. To wszelkie rozwiązania
zapewniające spełnienie potrzeb w zakresie edukacji, pracy, rozrywki i kultury,
bezpieczeństwa, zdrowia, dobrego życia i wypoczynku dla wszystkich grup
wiekowych w przestrzeni miejsca zamieszkania. Rozwiązania ErgoLiving, dzięki
zastosowaniu dedykowanych rozwiązań urbanistycznych oraz progresywnych
funkcjonalności ekologicznych i technologicznych, zapewniają mieszkańcom
optymalną przestrzeń do życia, nauki, rozrywki i wypoczynku. Sprzyjają
integracji społecznej, poczuciu bezpieczeństwa i przynależności, tworząc
zrównoważone, przyjazne środowisko w obrębie modelowego ErgoOsiedla.

To przyjazna ﬁlozoﬁa życia i pracy w aglomeracji
miejskiej kompensująca opisane obszary.

Biznes
to tworzenie inteligentnych kampusów biurowych, zintegrowanych z tkanką
miejską oraz osiedlami mieszkaniowymi. Progresywne kampusy biurowe zapewniają doskonałe warunki do wspierania kapitału ludzkiego oraz rozwoju
przedsiębiorczości, realizując przy tym programy miejskie związane z dynamizacją biznesu oraz ekologią. To nowoczesne, cyberbepieczne biurowce, które
pozwalają na stworzenie kilku tysięcy nowych miejsc pracy, a których architektura i rozwiązania funkcjonalne współoddziaływują z otaczającą przestrzenią
publiczną.

TWÓRCY FILOZOFII
I ROZWIĄZAŃ
ZRÓWNOWAŻONEGO
OSIEDLA ERGOCITY:

To inteligentne osiedle dla każdego, o wysokim
poziomie jakości życia, gdzie realizowane są miejskie programy prospołeczne i proekologiczne,
wychodzące na przeciw światowym trendom
nowoczesnego budownictwa i ekologii.
Skala projektu ErgoCity pozwala zrównoważyć
miejsce do życia, pracy, rozrywki i wypoczynku
w jednym miejscu oraz stworzyć nowe, tętniące
życiem serce miasta.

Eco
Program ErgoEco oparty jest na idei tworzenia miasta w zgodzie z naturą
(bioﬁlia) i propagowaniu wysokiej świadomości ekologicznej wśród
mieszkańców. Oznacza świadome podejmowanie działań polegających na jak
najefektywniejszym wykorzystaniu naturalnych zasobów, odpowiednim zarządzaniu zasobami wodnymi, odpadami, trosce o jakość powietrza i tereny zielone.
To szeroka gama technologicznych rozwiązań w budownictwie mieszkalnym
i biurowym. To propagowanie i udostępnienie eko-transportu oraz tworzenie
zielonych przestrzeni do życia, integracji i rekreacji mieszkańców, a także dla
efektywniejszej pracy użytkowników biurowca. Rozwiązania ErgoEco podnoszą
energetyczny bilans przestrzeni, zwiększają estetykę i jakość powietrza
zamieszkałej strefy, co przekłada się na lepszą jakość życia i poziom zdrowia
mieszkańców.

INSTYTUCJE
NAUKOWO-BADAWCZE
CERTYFIKUJĄCE
ROZWIĄZANIA ERGOCITY:
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ERGOCITY = PROGRAMY SPOŁECZNE MIASTA
ERGOCITY - WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA NOWOCZESNEGO MIASTA
Wzorcowe, zrównoważone osiedle przyszłości, funkcjonalnie zaprojektowane zostało przez
młodych absolwentów uczelni, z myślą o nowoczesnym społeczeństwie oraz potrzebach
przyszłych pokoleń.

to przyjazne osiedle - miejsce do życia
dla dzieci, młodzieży, studentów, rodzin
i seniorów za 10, 20 i 30 lat.

Plan
Zrównoważonej
Mobilności
Miejskiej

integruje wiele miejskich
programów prospołecznych
i proekologicznych, takich jak:

Polityka Zieleni
i Środowiska
Zielone
Miasto

Elektryczne
Miasto
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to osiedle implementujące wszelkie niezbędne rozwiązania funkcjonalne i technologiczne, a także wdrażane we mieście programy społeczne, dzięki czemu możliwe jest
stworzenie nowatorskiego na miarę każdego miasta modelowego, inteligentnego osiedla
przyszłości o wysokim poziomie jakości życia - osiedla...

Miejski
Program
Integracji
Społecznej

Miejski
Program
Antysmogowy

Inwestuj
w Mieście

Wypożyczalnia
Samochodów
Elektrycznych

Startup
w Mieście

Miejski
Indeks
Powietrza

Miasto
dla Seniorów

Eco Biura
Eco Praca

Rower miejski

Miasto
dla Studentów

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH
NAJLEPSZE MIEJSCE DO ŻYCIA
Własne miejsce do życia to jedna z najważniejszych potrzeb człowieka. Mieszkania na
osiedlu ErgoCity są odpowiedzią na potrzeby obecnego pokolenia, ale wychodzą też naprzeciw potrzebom, jakie pojawią się wraz ze zmianami społecznymi, szczególnie uwzględniając
zmiany struktury demograﬁcznej. Szeroka oferta mieszkań dostosowana jest do potrzeb
osób o różnym wieku, modelu rodziny i życia, o zróżnicowanych możliwościach ﬁnansowych.
Mieszkania zostały tak zaprojektowane, by stały się najlepszym miejscem do życia dla osób
młodych, singli, młodych małżeństw, jaki i seniorów.

MIEJSCE
PRZYJAZNE
SENIOROM

Osiedle ErgoCity zostało opracowane tak, by zapewnić najlepszą jakość życia mieszkańcom.
Budynki, mieszkania i zagospodarowanie terenu tworzą przyjazną, pełną udogodnień
przestrzeń, z dostępem do wachlarza usług niezbędnych do życia. Najnowsze rozwiązania
ekologiczne i technologiczne współgrają z założeniami integracji sąsiedzkiej. Liczne strefy
relaksu, przestrzenie prywatne i publiczne umożliwiają naturalne nawiązywanie i pielęgnowanie relacji społecznych, tworząc doskonałą infrastrukturę do życia, nauki i wypoczynku.

OSIEDLE
PRZYJAZNE
RODZINIE

OSIEDLE
DLA MŁODYCH
NA START

Apartamenty senioralne - Program „Wygodnie żyć”

Optymalna przestrzeń do życia dla rodzin z dziećmi

Wygodnie i funkcjonalnie

Budynki i mieszkania osiedla ErgoCity będą dostosowane do szczególnych

- mieszkania dla rodzin z dziećmi będą oferować komfortowe warunki
i przestrzeń - wyodrębnione pokoje zabaw, wygodne i bezpieczne
pomieszczenia oraz bezpośredni dostęp do zagospodarowanych zielenią patio

- mniejsze, funkcjonalne apartamenty z dostępem do pralni będą optymalnym
rozwiązaniem dla młodych ludzi, w tym młodych małżeństw i studentów

potrzeb Seniorów:
- apartamenty będą usytuowane na najniższych kondygnacjach i wyposażone
w rampy i windy dla osób niepełnosprawnych, poręcze oraz głośne domofony

Bezpieczeństwo

- apartamenty typu smart house będą wyposażone w szereg technicznie
zaawansowanych funkcjonalności, w tym sterowanie funkcjami domu
za pomocą urządzeń mobilnych

- przestronny i łatwy w utrzymaniu rozkład mieszkań dostosowany będzie
do poruszania się na wózku inwalidzkim

- systemy monitoringu i zielone ogrodzenia zapewnią zabezpieczenia
przed włamaniami

- w pomieszczeniach znajdować się będą antypoślizgowe podłogi, poręcze
i specjalne siedziska w kabinie prysznicowej

- w kameralnej streﬁe mieszkaniowej będzie uspokojony ruch drogowy

- ErgoCity to osiedle bez kluczy z systemem dostępu do klatek i mieszkań
za pomocą systemu biometrycznego lub własnego smartfona

Aktywnie spędzony czas

Życie w sercu miasta

- w mieszkaniach znajdować się będą przyciski alarmowe, dzięki którym w razie
wypadku możliwe będzie zorganizowane szybkiej pomocy sąsiedzkiej oraz
przywołanie pomocy medycznej

- osiedle ErgoCity będzie posiadać bogatą ofertę form aktywnego spędzania
wolnego czasu. Udogodnieniem będą wózkarnie i wyodrębnione strefy
spacerowe, do jazdy na rolkach i hulajnogach. Nowoczesna infrastruktura
sportowa umożliwi uprawianie dowolnej dyscypliny sportowej

- osiedle ErgoCity będzie znakomicie skomunikowanie z innymi dzielnicami
miasta; oferuje przy tym liczne udogodnienia komunikacyjne dla tych,
co żyją w biegu - ułatwiony dostęp do komunikacji miejskiej i wypożyczalnię
pojazdów ekologicznych (aut, rowerów miejskich, hulajnóg)

Dzieci pod opieką

Zawsze w kontakcie

- w ErgoCity znajdować się będzie żłobek oraz przedszkole, usytuowane
w zielonej streﬁe osiedla

- aplikacja mobilna HelloErgo dedykowana lokalnej społeczności oferuje
szereg funkcjonalności, w tym proste i szybkie zamawianie i rezerwację usług,
tworzenie grup dyskusyjnych czy rezerwację pojazdów elektrycznych

- w mieszkaniach możliwe będzie elektroniczne i bezprzewodowe
sterowanie urządzeniami domowymi
Aktywny Senior
- sprzyjanie integracji pokoleń poprzez wyodrębnienie na dachach budynków
ogrodów warzywnych (healing gardens), angażowanie Seniorów w liczne
inicjatywy społeczne (Przystanek Nemo, Klub Seniora)
- udostępnienie komunikacji miejskiej z łatwym dostępem do rozkładu jazdy
dzięki aplikacji mobilnej

- wolny czas dzieci i młodzieży będzie zagospodarowany w swoistym domu
kultury - „Przystanku Nemo” - miejscu aktywności i nauki dzieci i młodzieży
w czasie pozalekcyjnym

- bliskie sąsiedztwo szeregu usług niezbędnych do życia, w tym opieki medycznej
czy apteki
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ERGOCITY - NAJLEPSZE MIEJSCE DO ŻYCIA
Living
Projektując modelowe osiedle przyszłości należy zastanowić się nie tylko nad obecnymi potrzebami
mieszkańców, ale przede wszystkim nad sposobem życia przyszłych pokoleń i ich potrzebami w zakresie
komunikacji, rozrywki, kultury, spędzania czasu wolnego, dostępu do usług, czy opieki medycznej.
Osiedle ErgoCity kieruje się szeroko pojętą ﬁlozoﬁą ergonomii życia, prowadzącą do zapewnienia jak
najwyższego poziomu jakości życia, poprzez zbalansowane i jak najefektywniejsze wykorzystanie zarówno dóbr naturalnych i technologicznych. Temu celowi podporządkowane są wszelkie rozwiązania
architektoniczne, ekologiczne i funkcjonalne.

Miejsca te umożliwiają:
- budowanie pozytywnych relacji między mieszkańcami osiedla
(bez podziałów wiekowych),
- zapobiegają wykluczeniom społecznym
- pełnią funkcję rozrywkowo-edukacyjną
- kształtują interakcje społeczne.

WSZYSTKO "W ZASIĘGU RĘKI”
Osiedle ErgoCity jest tak zaprojektowane, aby zaspokajanie wszelkich potrzeb mieszkańców było jak najprostsze. To w znaczący sposób wpływa na poziom zadowolenia i jakości życia. Dlatego mieszkańcom osiedla ErgoCity zapewniony jest dostęp do usług zaspokajających ich bieżące potrzeby. Znajdują się w nim m in.:

- Przystanek Nemo - koncept dla dzieci i młodzieży szkolnej

- Przychodnia Zdrowia
- Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
- Przedszkole
- Żłobek
- Punkty gastronomiczne, restauracje
- Wypożyczalnia elektrycznych samochodów
- Rowerownie i wypożyczalnia rowerów miejskich
- Sklepy spożywcze i ze zdrową żywnością, drogeria
- Punkty usługowe tj.: fryzjer, kosmetyczka, szewc, apteka, itp.
- Punkt pocztowy
- Punkty bankowe
- Miejski Centrum Obsługi Mieszkańca
- Sklepy z produktami regionalnymi
- Pralnia
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Na wysoki poziom jakości życia wpływa dostęp do różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego dedykowanej różnym grupom docelowym i wiekowym.

rozwijający zainteresowania
- Egzotyczna Laguna - Basen z saunarium
- Ścieżki spacerowe i rowerowe
- Kid’s ZOO i plac zabaw
- Skwer osiedlowy
- Klub Seniora z Uniwersytetem III wieku
- Zewnętrzne miejsca sportów i rekreacji – street workout, skatepark,
ścianki wspinaczkowe, siłownia zewnętrzna, przystań kajakowa, plaża
- Siłownia i strefa Fitness

STREFY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
Living

SKWER OSIEDLOWY I PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

KLUB SENIORA

Do jednych z ważniejszych miejsc w ErgoCity należy osiedlowy skwer,
do którego prowadzą ścieżki spacerowe i rowerowe, położone pośród
licznych drzew i nasadzeń zieleni.

„Przystanek Nemo” to wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjno-kulturalno-edykacyjny, który jest odpowiedzią na potrzeby zagospodarowania czasu pozalekcyjnego dzieci i młodzieży szkolnej.

Osiedle ErgoCity to miejsce age-friendly, gdzie realizowane są liczne
koncepcje stworzenia przyjaznej przestrzeni dla seniorów oraz
aktywne angażowanie ich w życie lokalnej społeczności.

Skwer pełni kluczową rolę w integracji społecznej i budowaniu relacji
między mieszkańcami osiedla. To tutaj najchętniej będą spotykać się na
spacerach matki z dziećmi, seniorzy, czy całe rodziny na osiedlowym
grillu. Skwer umożliwia organizację wielu wydarzeń rozrywkowych
i kulturalnych, takich jak koncerty, przedstawienia, kino letnie, bądź też
angażować wspólnotę w wydarzenia sportowe, spływy kajakowe i akcje
w postaci organizowania opieki nad lokalną roslinnością i zwierzętami.

Obiekt pełni funkcję swoistego osiedlowego domu kultury, który
poprzez szeroką ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacyjnych, czy kulturalnych ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywności
i nauki, a tym samym zapobiegać wykluczeniu społecznemu czy uzależnieniom.

Jedną z nich jest Klub Seniora, czyli dedykowane seniorom miejsce,
które pozwala na budowanie relacji sąsiedzkich oraz odkrywanie
i rozwijanie nowych pasji, zainteresowań i hobby.

To idealne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu i spędzania
wspólnie wolnego czasu, ale także do realizacji inicjatyw promujących i wzmacniających postawy otwartości, szacunku i wrażliwości
na potrzeby innych, co bez wątpienia przełoży się na zmniejszenie
anonimowości, ograniczaniu wykluczenia społecznego i integracji
społecznej mieszkańców.

Przystanek Nemo zapewnia również zajęcia i programy, których celem
jest integracja i budowanie wzajemnych relacji społecznych między
młodzieżą a seniorami. W ramach „Przystanku Nemo” może działać
także osiedlowe radio internetowe.
„Przystanek Nemo” jest doskonałym miejscem do zaszczepienia i rozwoju różnego rodzaju hobby i pasji u młodych osób.

NOWOCZESNE MIEJSCA
AKTYWNOŚCI
SENIORA

Bogata oferta programowa Klubu Seniora zapewni, że każdy znajdzie
coś ciekawego dla siebie. W ramach Klubu Seniora organizowane będą
liczne warsztaty dopasowane do potrzeb i upodobań uczestników,
w tym:

- Uniwersytet III wieku
- Klub motoryzacyjny
- Klub IT III wieku
- Klub turystyczny
- Klub aktywnego seniora
- Klub taneczny
- kursy językowe
- nauka obsługi sprzętów elektronicznych
- warsztaty naukowe
- warsztaty artystyczne (np. ceramiczne, malarskie)
- osiedlowe radio internetowe

DBAMY O NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ,
DBAMY O NASZE DZIECI
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ERGOCITY = ZIELONA STOLICA EUROPY
EKOLOGICZNE PROGRAMY ERGOCITY

Eco

Osiedle przyszłości to troska o przyrodę, czyli wspólną przyszłość kolejnych pokoleń Miasta. Rozwiązania urbanistyczne i technologiczne ErgoCity mają wspierać lokalny ekosystem i w pełni wykorzystywać
potencjał sąsiednich terenów zielonych.
Ergocity - Zielone miasto w mieście

Życie w zgodzie z naturą

Ergocity to nie tylko ﬁlozoﬁa - to stworzone w zgodzie z naturą zielone miasto pełne nasadzeń drzew, krzewów i pnączy.

Filozoﬁa ErgoCity to ekologiczna świadomość i zrównoważone korzystanie z dóbr, jakie zapewnia otaczająca przyroda. W obrębie

Zielone tereny stworzone są z myślą o poprawieniu komfortu życia i pracy w ErgoCity wyznaczają główną arterię osiedla,

ErgoCity realizowane będą liczne programy proekologiczne wspierające lokalny ekosystem i budujące naturalne łańcuchy

tworząc rekreacyjny trakt z wyciszonym ruchem samochodowym. Poprawiają jakość powietrza, zapewniają bioróżnorodność,

pokarmowe.

a także motywują do budowania ekologicznej świadomości i integracji społecznej mieszkańców. ErgoCity to:
- 2500 nowo nasadzonych drzew
- 26 000 krzewów

- 5000 m2 zielonych tarasów przypisanych mieszkańcom

ErgoCity przyjazne zwierzętom

- 7500 pnączy

- 3000 m2 zielonych dachów z ogrodami warzywnymi

W ramach Programu przyjaznego ptakom i nietoperzom rozwiązania osiedla ErgoCity wspierać będą namnaża-

i łąkami kwietnymi

- 3000 drzew i krzewów owocowych
- 6000 m2 zielonych tarasów ogólnie dostępnych

nie naturalnych wrogów owadów dokuczliwych dla człowieka, w tym komarów oraz meszek. Należą do nich Jerzyki

- 10 000 m2 trawników

(jeden osobnik w ciągu doby może zjeść nawet 20 000 owadów) oraz nietoperze, utrzymujące w ryzach populację
owadów aktywnych nocą. Teren osiedla poddany zostanie eksperckim badaniom ornitologa i chirologa, w celu
wyodrębnienia optymalnych miejsc na budowę budek lęgowych. Na osiedlu planuje się budowę:

ErgoCity - Przyjazny i zrównoważony ekosystem
Gatunki roślin w ErgoCity zostały wyselekcjonowane ze specjalną starannością. Tworzą bioróżnorodny, przyjazny ludziom

- 800 budek lęgowych dla Jeżyków w obrębie zabudowy

i lokalnie występującym zwierzętom ekosystem. Dobór odmian roślin w ErgoCity jest podyktowany ich naturalnymi właściwo-

- 250 budek lęgowych dla nietoperzy na terenach zielonych wokół osiedla

ściami i użytecznością:

Program ochrony zapylaczy to wspieranie zagrożonych wyginięciem gatunków pszczół oraz innych pożytecznych

- Platan klonolistny - zapobiega tworzeniu się „wysp ciepła”, duża powierzchnia liści pochłania CO2;
- Lipa drobnolistna 'Greenspire', Róże okrywowe oraz dzikie, trawy i byliny - zapewniają pokarm i schronienie zwierzętom;
- Mieszanki cebul - ważne źródło pokarmu dla zapylaczy w okresie, kiedy brak jeszcze innych kwiatów;
- Ogrody warzywne w pojemnikach - Mieszkańcy poświęcają swój czas na uprawę roślin, w zamian otrzymując zdrowe,

owadów zapylających, które stanowią integralną część zielonego ekosystemu. Będzie on polegał na stwarzaniu
warunków sprzyjających ich występowaniu, poprzez:
- nasadzanie bioróżnorodnych, rodzimych gatunków roślin zapylanych przez lokalne owady

organiczne warzywa; pełnią funkcje terapeutyczne oraz budują poczucie wspólnoty wśród mieszkańców;

- nasadzanie roślin cebulowych, zapewniających pokarm w sezonie, w którym jego ilość jest znikoma

- Rośliny użytkowe - niewielkie, bardzo ozdobne rośliny, które nie będą nadmiernie zacieniać wnętrz.

- budowanie hoteli dla owadów, które dzięki przezroczystej ścianie pełnić będą dodatkowo funkcję edukacyjną
W trosce o wodę w mieście
Zadaniem mieszkańców ErgoCity będzie dbałość o wodne tereny osiedla. Zbiorniki wodne na terenie ErgoCity
zarybione zostaną wyselekcjonowanymi gatunkami ryb - w tym karasiami - naturalnymi wrogami larw komarów.
Wodę zasilą odpowiednio dobrane gatunki roślin szuwarowych, utrzymujących czystość zbiornika i równowagę

Patio brzozowe

wodnego ekosystemu. Wzdłuż wodnych terenów ErgoCity powstanie ekologiczna ścieżka edukacyjna Patio głogowe

w wyznaczonych punktach umieszczone będą tablice z informacjami o gatunkach zwierząt i roślin żyjących w tym

Patio wiśniowe

Patio gruszowe

ekosystemie. Poprzez liczne inicjatywy proekologiczne mieszkańcy osiedla będą dbać o czystość otoczenia
Patio klonowe

Patio magnoliowe
Patio jabłoniowe

Przykładowe rozwiązanie
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i ochronę tamtejszych zwierząt i roślin. Na otaczających terenach zielonych powstanie Leśne przedszkole Patio jarzębinowe

Patio śliwowe
Patio grabowe

wtopiona w krajobraz przestrzeń rekreacyjna dla dzieci, ze ścieżką zabaw wykorzystującą naturalne przeszkody
terenu (kamienne ścieżki sensoryczne, drewniane domki, pnie wspinaczkowe).

Eco EKOLOGICZA FILOZOFIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ZA
ZIELEŃ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Wszelkie działania i programy realizowane na terenie modelowego osiedla ErgoCity mają na celu wywołanie w świadomości przyszłych mieszkańców poczucia odpowiedzialności społecznej za otaczającą ich
przyrodę.

Filozoﬁa ErgoCity zakłada, że na naszym osiedlu zamiast mieszkania kupuje się drzewo biorąc odpowiedzialność za zieleń w przestrzeni miejskiej. Mieszkanie jest elementem pakietu z drzewem, którym należy
się opiekować.

ERGOCITY NA RZECZ ZIELONEGO MIASTA

ErgoMieszkańcy - Przyjaciele natury
ErgoCity to symbioza mieszkańców z naturą, dlatego ﬁlozoﬁa ErgoCity zakłada, że każdy mieszkaniec osiedla będzie sprawował opiekę nad jednym drzewem. Takie działanie ma wzbudzić w społeczności poczucie odpowiedzialności i wypracować
proekologiczne nawyki. Podobne inicjatywy dotyczące sprawowania opieki nad zielenią sprzyjać będą integracji społecznej:

Eco

- w ramach Klubu Seniora powstaną tematyczne Kluby opieki nad pobliskim ekosystememem wodnym lub inną formą zieleni;
- w zakresie zajęć pozalekcyjnych Przystanku Nemo dzieci i młodzież będą angażowane we wspólne dokarmianie zwierząt i
ptaków, budowanie hoteli dla owadów czy budek lęgowych;

Zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych na ścieżkach i parkingach
- przepuszczalne dla wody i powietrza - aktywnie oddychające,
uniemożliwiają powstawanie kałuż

- mieszkańcy będą angażowani w uprawę roślin jadalnych w ogrodach na dachach budynków. Wspólne doglądanie roślin przez

- nie wymaga systemów odprowadzenia wody

seniorów oraz dzieci będzie niosło wiele korzyści dla obu stron, dając możliwość dzielenia się doświadczeniem i budując

- odciąża kanalizację miejską

poczucie przynależności i poczucie bycia użytecznym, szczególnie u osób starszych.

Zielone Miasto się opłaca
Bycie Eco to propagowanie ekologicznej postawy i wdrażanie odpowiednich rozwiązań. Do programu zaproszeni zostają
wszyscy mieszkańcy osiedla ErgoCity, poprzez uczestnictwo w innowacyjny programie zarządzania odpadami. Zakłada on
propagowanie i gratyﬁkację odpowiednich postaw i działań mieszkańców, zmierzających przede wszystkim do ograniczenia
ilości generowanych odpadów, ich odpowiednią segregację, a także recycling.
Każdy z mieszkańców będzie posiadał unikatową kartę członkowską wyposażoną w mikrochip, na której każdorazowo będą
dodawane punkty, w przypadku:
- skorzystania z osiedlowego kompostownika na odpady zielone;
- segregowania odpadów, wrzucając je do odpowiednio opisanych i oznakowanych pojemników wyposażonych w czujniki, które
wysyłają sygnał w momencie jego zapełnienia; takie działanie ma na celu redukcję niepotrzebnych przejazdów śmieciarek

- naturalne, nieszkodliwa dla wód gruntowych
Innowacyjna gospodarka odpadmi
Kontenery podziemne do selektywnej zbiórki odpadów
aopatrzone w elektroniczny system informacyjny o napełnieniu kontenerów oraz z ewidencją użytkowników
włączonych w ekologiczny program premiowy (EkoKarta)
Odnawialne źródła energii
w postaci solarów i paneli fotowoltaicznych na dachach i południowych elewacjach budynków
Recykling wód opadowych
z systemu klimatyzacji, umywalek i pryszniców - woda będzie zbierana i używana w toaletach (toalety typu
„vacuum toilets” zużywają 1/7 ilość wody zużywanej przez tradycyjne toalety)
Tworzenie ogrodów deszczowych
czyli zrównoważonego systemu odwadniającego, zasilającego wodą deszczową pobliski ekosystem

i zmniejszyć przy tym emisję CO2. W tym celu w mieszkaniach zostanie zapewniona odpowiednia przestrzeń na wystarczającą
liczbę koszy stosownych do rodzaju odpadów;

Zastosowanie innowacyjnych, ekologicznych materiałów budowlanych

- nabierania wody pitnej z osiedlowych poidełek przy wykorzystaniu wielorazowych butelek;

Miejska dżungla

- skorzystania ze srodków transportu komunikacji miejskiej oraz pojazdów elektrycznych.

Tworzenie zielonych ścian, trejaży, pergoli, roślinnych ogrodzeń

Zebrane punkty za uczestnictwo w ekologicznym programie ErgoEco będą upoważniać
do zniżek w osiedlowych sklepach z ekologiczną żywnością, w wypożyczalniach
samochodów elektrycznych, czy lokalnych obiektach spędzania czasu wolnego
– Egzotycznej Lagunie, salach ﬁtness, siłowni itd.

Mobile
Propagowanie transportu elektrycznego poprzez wyłączenie ruchu samochodami spalinowymi
w centrum osiedla

Lokale usługowe będą wyposażone w automaty do zgniatania puszek
i plastikowych butelek. Skorzystanie z urządzenia, podobnie jak segregcja
odpadów, będą nagradzane punktami na EkoKarcie.

Udostępnienie transportu publicznego dzięki funkcjonalnej aplikacji HelloErgo z dostępem do aktualnego
rozkładu jazdy pojazdów komunikacji miejskiej
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APLIKACJA DEDYKOWANA LOKALNYM,
OSIEDLOWYM SPOŁECZNOŚCIOM

Inteligentne mieszkanie

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM ERGOCITY
Poza wysoką jakością przestrzeni do życia czy przyjazną architekturą, mieszkańcy osiedla ErgoCity z pewnością docenią nowoczesne rozwiązania
technologiczne zaprojektowane specjalnie z myślą o ich wygodzie i bezpieczeństwie.

HelloErgo pozwoli na wygodne zarządzanie systemami domowymi niezależnie
od tego, czy jesteśmy akurat w mieszkaniu,
czy poza nim. Zdalne otwieranie drzwi
i okien, podgląd widoku z kamer osiedlowych, odczyt aktualnych informacji
pogodowych i stopnia czystości powietrza
ze wspólnej stacji pogodowej, mobilny
videofon czy w końcu elektroniczny klucz –
to funkcjo- nalności, które pozwolą w
istotny sposób podnieść komfort jakości
życia miesz- kańców osiedla.

Transport
Dodatkowe ułatwienie dla mieszkańców osiedla ErgoCity to szybki
podgląd rozkładu jazdy komunikacji
publicznej, możliwość zarezerwowania
i wynajęcia elektrycznego samochodu,
sprawdzenie dostępności rowerów
miejskich czy zgłoszenie wspólnej jazdy
do centrum (carsharing). Wbudowany
planer podróży pozwoli wybrać
najwygodniejszy i zarazem najbardziej
ekologiczny środek transportu.

Dzięki platformie HelloErgo każdy mieszkaniec ErgoCity będzie mógł w prosty
i mobilny sposób zarządzać swoim mieszkaniem, korzystać z usług dostępnych
w sąsiedztwie, komunikować się z innymi mieszkańcami, czy brać aktywny udział
w życiu osiedla. Aplikacja dostępna również w wersji mobilnej pozwoli zarządzać
codziennymi obowiązkami z dowolnego miejsca, oszczędzając czas i pieniądze.
Prognoza pogody? Odjazd następnego tramwaju? Zakupy on-line z dostawą do
mieszkania z osiedlowego supermarketu? A może wynajem elektrycznego
samochodu? Te i wiele innych funkcjonalności oferować będzie aplikacja HelloErgo pozwalająca na szybkie, wygodne i bezpieczne korzystanie ze wszystkiego,
co potrzebne dzisiejszym mieszkańcom miasta.
Aplikacja HelloErgo to koniec zmartwień o niezamknięte okno, czy drzwi do
mieszkania – pokaże status zamka, a jeśli będzie trzeba, to zablokuje go lub
odblokuje za pośrednictwem Internetu! Ta sama aplikacja pomoże mieszkańcom
w rezerwacji stolika w restauracji, sprawdzeniu aktualnego zużycia energii
elektrycznej w mieszkaniu, zdalnym ustawieniu temperatury czy wezwaniu
pomocy w nagłych przypadkach. Będzie również świetnym źródłem informacji
o życiu osiedla, narzędziem do głosowania w sprawach wspólnoty mieszkaniowej,
czy też źródłem inspiracji w znalezieniu idealnego sposobu na spędzanie czasu
wolnego.
HelloErgo to rozwiązanie przyszłości służące realizacji potrzeb mieszkańców
europejskich miast i sposób na to, by technologia w przyjazny sposób wspierała ich
w codziennym życiu, pozostawiając jednocześnie więcej czasu na spotkania
z bliskimi i wzmacniając komunikację pomiędzy członkami wspólnoty. HelloErgo to
również system pozwalający osobom starszym na lepszy kontakt z otoczeniem,
dający im możliwość pełniejszego udziału w życiu społecznym osiedla i dbającym
jednocześnie o ich bezpieczeństwo.
HelloErgo to niezwykłe połączenie Internetu Rzeczy i rozwiązań typu Smart City
z coraz szerzej spotykaną ﬁlozoﬁą świadomego, ekologicznego i otwartego życia
mieszkańców miast, którzy stawiają na wysoką jakość życia. Życia Ergo.
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Usługi na osiedlu
Zamówienie zakupów z osiedlowego
sklepiku czy rezerwacja stolika w
restauracji za rogiem jeszcze nigdy nie
były łatwiejsze. Za pomocą aplikacji
HelloErgo szybko znajdziesz i kupisz
ulubione usługi, sprawdzisz status
zamówienia, czy odbierzesz specjalne
zniżki, a powiadomienia i komunikator
pozwolą Ci na na bieżąco śledzić oferty
specjalne i promocje.

Komunikacja
z mieszkańcami
HelloErgo to świetny sposób na przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji dotyczących życia na osiedlu.
Przypomnienie o głosowaniu wspólnoty? A może zaproszenie na wspólne
zajęcia yogi nad stawem? HelloErgo
sprawdzi się również jako medium
społecznościowe i forum wymiany
wiadomości.

Bezpieczeństwo
Aplikacja HelloErgo ma również szczególne
znaczenie dla starszych mieszkańców osiedla,
którzy dzięki niej zawsze będą w kontakcie
z bliskimi i opiekunami. Tryb alarmowy pozwoli
wezwać pomoc w nagłych przypadkach,
a lokalizator umożliwi powrót do mieszkania czy
lokalizację osób, którzy mogli zabłądzić w drodze
do mieszkania. Aplikacja będzie jednocześnie
narzędziem do zgłaszania awarii i nieprawidłowości w działaniu systemów budynkowych,
takich jak windy czy oświetlenie, a także umożliwi
kontakt z pracownikami ochrony i konserwatorem.

Wolny czas
Najprzyjemniejsza funkcjonalność to
jednak możliwość wyszukiwania i rezerwacji najciekawszych wydarzeń i ofert
związanych z czasem wolnym, zapewniona
poprzez integrację z Hello! Poland –
interaktywną platformą promocyjno-sprzedażową, dzięki której wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne
są dostępne za pomocą jednego kliknięcia.
Więcej informacji znajdziecie na

www.hello-poland.pl

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA MIAST
MODELOWE OSIEDLE ERGOCITY – KROK W PRZYSZŁOŚĆ
Osiedle ErgoCity to prawdziwy krok w przyszłość. Przestrzeń zaprojektowana z myślą
o potrzebach przyszłych pokoleń miasta, którego skala, unikatowa lokalizacja i nowoczesna
ﬁlozoﬁa mają szansę wzbogacić przyszłą tkankę miejską w przyjazną przestrzeń do życia,
pracy, wypoczynku i rekreacji. ErgoCity to inwestycja w ludzki kapitał, gdzie każdy znajdzie
miejsce dla siebie.

ErgoCity to także w pełni wykorzystany potencjał znakomitej lokalizacji i jak najefektywniejsze wykorzystanie lokalnych dóbr naturalnych i rozwiązań technologicznych. Zrównoważone,
modelowe osiedle ErgoCity to odpowiedź na potrzeby przyszłych pokoleń europejskiego
Miasta.

TO PIERWSZE W POLSCE
OSIEDLE REALIZUJĄCE
PROGRAM CARSHAREINGU
PROGRAM PILOTAŻOWY ERGOCITY:
300 mieszkań ze współdzielonymi parkingami dla samochodów
elektrycznych, z udostępnioną dedykowaną aplikacją ułatwiającą
zarządzanie wspólnym korzystaniem z samochodów

Miejski
Indeks
Powietrza

Plan
Zrównoważonej
Mobilności
Miejskiej

Startup
w Mieście
Inwestuj
w Mieście

Polityka Zieleni
i Środowiska
Zielone
Miasto

Rower Miejski

Miasto
dla Seniorów

Miejski
Program
Antysmogowy

Miasto
dla Studentów

Miejska
Wypożyczalnia
Samochodów
Elektrycznych

ZRÓWNOWAŻONE OSIEDLE
STWORZONE DO ŻYCIA,
NAUKI, PRACY, ROZRYWKI I ODPOCZYNKU
Z NOWOCZESNYM KAMPUSEM BIUROWYM
Z 5000 MIEJSC PRACY
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Mobile

Living

LOTNICZA 100 Sp. z o.o.
Tomasz Mędrykiewicz
Prezes Zarządu
T: +48 663 880 193

Daniel Szewc
Wiceprezes Zarządu
T: +48 669 771 551
E: d.szewc@gc-deweloper.pl

Krzysztof Sachs

Kamil Pakosz

Justyna Basińska

Dyrektor zarządzający
T: +48 505 104 080
E: krzysztof.sachs@pfi-future.eu

Prezes Zarządu
T: +48 530 940 935
E: kamil.pakosz@hello-poland.pl

Architekt
T: +48 603 549 663
E: justyna.basinska@future-architekci.pl

Politechnika
Wrocławska

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Wszelkie zamieszczone powyżej treści są chronione prawami autorskimi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666, 1333). Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczon w niniejszym
dokumencie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń,
o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione. Zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowywanie, przetwarzanie, publikowanie, utrwalanie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek
formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia części lub całości materiałów
zamieszczonych w niniejszym dokumencie bez zgody spółki PFI Future S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej właścicielem praw autorskich, jest zabronione.

Biznes
TWÓRCY FILOZOFII
I ROZWIĄZAŃ
ZRÓWNOWAŻONEGO
OSIEDLA ERGOCITY:

Eco
INSTYTUCJE
NAUKOWO-BADAWCZE
CERTYFIKUJĄCE
ROZWIĄZANIA ERGOCITY:

