Информационен бюлетин, IV/2022
ПРОЕКТЪТ DanuP-2-Gas
Иновативна концепция
за балансиране на
енергийните системи в
Дунавския регион чрез
производство на газ от
електроенергия и
биомаса посредством
специализирани
хъбове

Дунавският регион притежава огромен потенциал за устойчиво производство и
съхранение на възобновяема енергия. Към днешна дата обаче регионът е силно зависим
от вноса на енергия, а енергийната ефективност, енергийната диверсификация и делът
на енергията от възобновяеми източници (ВИ) са ниски. В съответствие с целите на
Европейския съюз за климата за 2030 г. и целите на Европейската стратегия за
Дунавския регион, проектът DanuP-2-Gas се стреми да подобри енергийното планиране
чрез разработване на обща стратегия за производство и съхранение на енергия от ВИ в
Дунавския регион. Проектът изследва възможностите за производство на газ от
електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове, свързващи
електроенергийния и газовия сектори.
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Подпомагане диверсификацията на енергийните източници и укрепване на стратегиите
за производство и съхранение на ВИ в Дунавския регион, насърчавайки обвързването на
електроенергийния и газовия сектори в регионалното енергийно планиране.
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КАКВО СВЪРШИХМЕ ДОТУК…
С настъпването на 2022 г. започна и
последната година от изпълнението на
проекта DanuP-2-Gas. Вече сме готови с
повечето
важни
резултати,
като
стартирането на Дунавската енергийна
платформа, публикуването на Каталог на
субсидиите, оценката на правната рамка,
влияеща върху P2G хъбовете на национално
и европейско равнище и др.
Подробности за всичко това ще откриете в
предишния брой на Информационния ни
бюлетин.

НУЖДАЕМ СЕ ОТ ВАШЕТО МНЕНИЕ!
В периода от септември до декември 2022 г.
в държавите на DanuP-2-Gas, ще се проведат
серия от семинари, посветени на бъдещите
инвестиционни проекти в P2G хъбове и
начините
за
тяхното
финансиране.
Заинтересованите
страни
ще
бъдат
запознати и обучени да работят с
инструментите, разработени от партньорите
по проекта. Водени от стремежа си да бъдем
максимално полезни, ще се радваме да
споделите с нас експертното си мнение
относно
формата
и
структурата
на
семинарите. Подробна информация ще
намерите тук.
Очакваме Вашите мнения, коментари и
препоръки до 15 април 2022 г.

ТЕРИТОРИАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ:
АВСТРИЯ
Подновяваме прегледа на териториалните
перспективи и потенциала за развитие в
регионите на DanuP-2-Gas. В първите броеве
на
Информационния
бюлетин
бяха
представени Савинският регион в Словения
и Бавария в Германия. Продължаваме с
Австрия.
Посетете уебсайта на DanuP-2-Gas, за да
научите какви мерки предвижда Австрия за
декарбонизиране
на
енергийната
си
система.

DanuP-2-Gas В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Ще откриете проекта DanuP-2-Gas в следните социални мрежи:
Харесайте ни във Facebook
Последвайте ни в Twitter

Редовно предоставяме актуална информация относно текущите дейности по проекта,
напредъка и постигнатите резултати, и ще следим важните събития в областта на
#renewable energy, #energy storage, #biomass, #biogas и #waste management, #fuel cells и
#hydrogen, #sector coupling и други свързани с целите на DanuP-2-Gas важни теми от
Европа и по света.

Следвайте ни и
бъдете информирани!
За повече информация или отписване от получаването на новини от DanuP-2-Gas, пишете на Черноморския
изследователски енергиен център на адрес: office@bserc.eu
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