Информационен бюлетин, XI/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 ПОСТИГНАХМЕ…
Работата на консорциума по проекта в този период бе фокусирана
върху:
 Завършването на Транснационалния атлас за възобновяема


енергия
Инструмента за оптимизиране на хъбовете за секторно свързване

 Стратегическите пътни карти за участващите в проекта държави
Повече информация ще откриете на интернет страницата на проекта,
Дунавската енергийна платформа и в социалните мрежи (Facebook,
Twitter).

Абонирайте се за информационния бюлетин на DanuP-2-Gas.

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ – РУСТОРФ-АН-ДЕР-РОТТ,
ГЕРМАНИЯ
На 13 и 14 септември 2022 г. представителите на организациите
– партньори по проекта се събраха в Русторф-ан-дер-Ротт,
Германия, на работна среща за обучение на обучаващи.
Домакин на двудневното хибридно събитие бе водещият
партньор по проекта – Технологичният център по енергетика
към Университета по приложни науки Ландсхут.
Вижте подробности за събитието тук.

НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ
През целия месец ноември и началото на декември във всички държави на проекта се
провеждат национални семинари, на които представяме пред заинтересованите страни
разработените инструменти и стратегии. Научете как да си служите с Транснационалния
атлас, Инструмента за оптимизиране на хъбовете, пътните карти и останалите
инструменти. Семинарът в България е планиран за 2 декември 2022 г. Следете уебсайта
на проекта за подробности относно мястото и дневния ред. Участието в семинарите е
безплатно.

ТЕРИТОРИАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ:
СЛОВАКИЯ
В раздела на уебсайта на проекта DanuP-2-Gas, в който
дискутираме териториалните перспективи и потенциала за
развитие на регионите на DanuP-2-Gas, вече можете да
прочетете за перспективите пред словашкия регион Гемер –
Малохонт.

ЗАПАЗЕТЕ В КАЛЕНДАРА СИ!
Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителната конференция на проекта
DanuP-2-Gas, която ще се проведе на 17 ноември 2022 г. на кораба за прояви “Stopper” в
Будапеща. Ако нямате възможност да вземете участие на място, можете да се
присъедините онлайн.

ТЕМИ:







Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион и ползите ѝ за държавите,
разположени по поречието на река Дунав
Регионална програма „Дунав“ – оформяне на енергийния преход съвместно с
Интеррег
Представяне на последни разработки и проекти в областта на превръщането на
енергия в газ, биометана и зеления водород
Панелна дискусия: Бъдещето на сектора на технологиите в областта на P2G
Повече информация ще намерите на интернет страницата на проекта DanuP-2Gas.
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DanuP-2-Gas В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Ще откриете проекта DanuP-2-Gas в следните социални мрежи:

Харесайте ни във Facebook

Последвайте ни в Twitter

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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