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Уебсайт: http://www.cityrisks.eu
Номер на проекта: 653747

ФОКУС

КАКВО
City.Risks поставя обмена на
Различни видове и източници на
информация в центъра на справянето с информация се анализират,
интегрират и изследват, включително
предизвикателствата пред сигурността
исторически данни за престъпността
в голяма градска среда.
и статистика, доклади за
виктимизацията, демографски данни,
Смартфоните на гражданите стават
карти на транспортните мрежи и
начални инструменти за споделяне с
други градски инфраструктури,
наличните физически сензори,
органите на властта и сходни групи на
новинарски източници и интернет.
информация от критично значение за

КОЙ
Гражданите са в центъра на подхода,
активно да бъдат използвани и като
целеви групи на проекта, и като
източници на информация, в
двупосочен комуникационен канал
между гражданите и властите, или
между самите граждани, в рамките на
доверени мрежи или по-широки
общности.

безопасността.

ЦИФРИ
13 Партньори
7 Държави
3 Столици (Рим, София, Лондон)
3 Изследователски продукта

КОГА
Крайната цел е да се осигури
навременно споделяне на подходяща
информация, както за
предотвратяване на заплахи за
сигурността, така и за смекчаване на
въздействието, когато те
действително се случат.

КАК
Чрез специално разработена
платформа, която ще използва смарт
телефоните на гражданите и мобилни
устройства за подходящо
визуализиране на необходимата
информация, както и подаване на
информация обратно към платформата.

.

ПРОДУКТИ
City.Risks платформа и SDK.
City.Risks мобилни и уеб приложения
City.Risks детектор за превенция и
идентификация на кражби

