
 

 
 

O PROJEKTE DanuP-2-Gas  
 

 

  
Dunajský región obsahuje obrovský potenciál pre udržateľnú 
produkciu a skladovanie obnoviteľnej energie. Napriek tomu 

je tento región dodnes vysoko závislý na energetických 
dodávkach zvonku, zatiaľ čo energetická efektivita, diverzita a 
podiel obnoviteľných zdrojov je nízky. V súlade s cieľmi EÚ v 

oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2, podporí 
DanuP-2-Gas nadnárodné energetické plánovanie 

podporou stratégií výroby a skladovania obnoviteľných 
zdrojov energie v podunajskej oblasti prepojením odvetví 

elektrickej energie a plynu. 

 

 

NOVINKY… 

 
 

 
Vitajte pri treťom oficiálnom newsletteri projektu DanuP-2-Gas. V roku 2021 vstúpil projekt do svojej druhej implementačnej 

periódy, ktorá sa skončí koncom Júna 2021. 

V súčasnosti sa projekt DanuP-2-Gas primárne zameriava na kontinuálny vývoj schémy na získavanie a dokumentáciu 

relevantného obsahu týkajúceho sa potenciálu a možností podpory využívania výroby energie z obnoviteľných zdrojov a 

nových technológií skladovania energie prostredníctvom sektorového prepojenia v partnerských krajinách projektu. 

Najdôležitejšie je, že sa partneri podieľali na vytváraní metodík a základnej štruktúry pre zber kritických vstupov používateľov 

k témam 1. hodnotenia dostupnosti biomasy a existujúcej infraštruktúry na identifikáciu a optimalizáciu potenciálov 

prepojenia sektorov a 2. požiadaviek používateľov na rozhranie a hlavné funkcie Dunajskej energetickej platformy, ktorá je 

vo vývoji.  

V rámci pracovného balíka 3 sa partneri zamerali na Aktivitu 1 – hodnotenie politiky. Projektoví partneri sfinalizovali 

Štruktúru pre rámcové hodnotenie národných politík, ktoré zabezpečí základ pre národné správy uskutočniteľnosti, právneho 

potenciálu a administratívnych prekážok pre realizáciu investícií súvisiacich s hlavným sektorovým a technologickým 

zameraním projektu DanuP-2-Gas. Ďalším krokom bude workshop otázok a odpovedí, ktorý sa uskutoční v Máji. Workshop 

bude venovaný diskusií o hodnotení a budúcej práci na národných správach.  
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Naviac, projektoví partneri boli tiež zameraní na finalizáciu vytvárania štruktúry Katalógu dotácií, ktorý 

poskytne komplexný prehľad dostupných dotačných programov a mechanizmov na regionálnom, národnom 

aj medzinárodnom levely, ktoré môžu byť aplikované na podporu investícií do energetickej bezpečnosti, 

bioenergetiky, sektorového prepájania, a ďalších oblastí súvisiacich s hlavným tematickým zameraním 

projektu DanuP-2-Gas. Projektoví partneri tiež začali s poskytovaním počiatočných údajov o existujúcich 

podporných mechanizmoch špecifických pre ich regionálny a národný kontext. Dokončenie tvorby Katalógu 

je naplánované na 3. Semester projektu a bude dostupné všetkým zainteresovaným stakeholderom cez 

Dunajskú Energetickú Platformu   

PREČÍTAJTE SI ZVYŠOK NEWSLETTRU PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE: 
  

DUNAJSKÁ ENERGETICKÁ PLATFORMA 

 
 

Internetový online nástroj, ktorý bude navrhnutý tak, aby prepájal a posilňoval spoluprácu medzi kľúčovými 

hráčmi energetického sektoru v Dunajskom regióne, so špeciálnym zameraním na koncepty obnoviteľných 

zdrojov a udržateľných zásobární energie. Táto platforma bude slúžiť ako zdroj informácii a spájanie medzi 

verejným a súkromným sektorom a bude zaisťovať efektívny tok informácií, výmenu vedomostí a synergickú 

spoluprácu k efektívnemu skladovaniu energie a plánovaniu. Táto platforma bude vychádzať z predošlej 

platformy vyvinutej pre DTP projekt ENERGY BARGE (https://energy-barge.eu/), a bude obohatená o ďalšie 
prvky. 

Veľmi dôležitým nástrojom dostupným cez interaktívnu Dunajskú Energetickú Platformu bude tiež 

Medzinárodný Atlas Obnoviteľných zdrojov energie – samostatný nástroj, ktorý bude poskytovať dáta o 

medzinárodnej situácií s biomasou a energetickou infraštruktúrou. Atlas umožní lepšie využitie 

bioenergetického potenciálu prítomného v podunajskej oblasti. 

Aby sme platformu navrhli podľa potrieb a želaní budúcich používateľov, vyhlásili sme verejnú výzvu na 

získanie spätnej väzby na zhromažďovanie informácií od zainteresovaných strán vo forme dvoch dotazníkov. 

Prvý dotazník sa týkal funkčnosti a obsahu platformy všeobecne, druhý sa konkrétne týkal údajov o 

infraštruktúre a zdrojoch biomasy a ktoré údaje by sa mali doplniť. Všetci partneri už začali so 

zhromažďovaním údajov o biomase a infraštruktúre, aby získali prehľad o dostupnosti, prípadne 

nedostupnosti žiadaných údajov. Verejná výzva na spätnú väzbu sa skončila 1. apríla 2021 a odvtedy partneri 
spolupracujú a upravujú tabuľky biomasy a infraštruktúry. 

Ak chcete mať prehľad o vývoji Dunajskej energetickej platformy, navštívte oficiálnu webovú stránku 

projektu a sledujte projekt DanuP-2-Gas na sociálnych sieťach. 

 

DRUHÉ STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV A STAKEHOLDROV 

 
 

Dňa 3. Marca 2021 sa uskutočnilo druhé oficiálne stretnutie DanuP-2-Gas projektu a jeho stakeholderov, 
organizované Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (KSSENA), Slovinsko. 

 

 

https://energy-barge.eu/


 
 

Toto stretnutie, ktorá sa odohrávala v online-priestore formou video konferencie, obsahovala dve hlavné 
časti. Prvá časť sa zameriavala na pozadie a kontext súvisiaci s projektom, identifikácia rozvojových 
potenciálov, existujúcich prekážok a bariér, C strategických partnerov (ASP), ako aj externých stakeholderov 
projektu a zástupcov kľúčových cieľových skupín. Všetci projektoví partneri vysoko ocenili účasť externých 
stakeholderov a zhodnotili stretnutie ako veľmi prínosné z hľadiska nových informácií. 

Zoznam externých stakeholderov, ktorí sa zúčastnili na programe, a prezentácie externých hosťov, sú k 
dispozícií na oficiálnej stránke projektu DanuP-2-Gas: na tomto linku >> 

Druhá časť stretnutia bola venovaná zasadnutiu Riadiaceho výboru projektu a vnútornej komunikácií medzi 

projektovými partnermi, za účelom finalizácie a plánovania rozpracovaných, ako aj budúcich aktivít. 

Moderovanie stretnutia bolo pridelené expertovi na energetiku a projektovému manažérovi z organizácie 

KSSENA, pánovi Nikovi Natekovi, ktorý prilákal pozornosť poslucháčov a prispel k celkovému úspechu tejto 

udalosti. 
 

ÚZEMNÉ PERSPEKTÍVY A ROZVOJOVÉ POTENCIÁLY: 

 
 

BAVORSKO 

 
 

Bavorsko sa nachádza na juho-východe Nemecka. S viac ako 13 miliónmi obyvateľov je to druhý 
najľudnatejší región v Nemecku. Bavorsko hraničí s Rakúskom a Českou republikou a preto hrá dôležitú 
úlohu v medzinárodnej spolupráci. V posledných desaťročiach mohli byť emisie CO2 znížené až o 15% (2016 
v porovnaní s 1996). Pre dosiahnutie takéhoto cieľa Bavorská vláda propaguje rozšírenie používania 
obnoviteľných zdrojov energie a podporuje projekty implementácie zmeny energetiky. V roku 2020 
Bavorská vláda založila nemeckú Štátnu agentúru pre energetiku a ochranu podnebia (Landesagentur für 
Energie und Klimaschutz-LENK), ktorá zhromažďuje odborné znalosti a moc rôznych bavorských regiónov, 
ich inštitúcií, vlád a spoločností s cieľom dosiahnuť rýchlejší pokrok v oblasti prechodu na zelenšiu energiu. 
V roku 2017 bolo až 44% hrubej spotreby elektriny vyprodukovaných obnoviteľnými zdrojmi energie, najmä 
hydroelektrárňami a fotovoltaickými panelmi, ale taktiež bioplynom.  Pri výrobe tepla zohrávajú biogénne 
zdroje ešte väčšiu úlohu. 

Podľa akčného energetického plánu (“Aktionsprogramm Energie”) Bavorského Ministerstva ekonomiky, 
poľnohospodárstva a energetiky, Bavorsko plánuje zvyšovať produkciu elektrickej energie cez fotovoltaiky a 
veternú energiu. Ďalším pilierov je produkcia tepla z biogénnych zdrojov, ktoré budú v budúcnosti intenzívne 
kombinované so simultánnou produkciou elektriny a/alebo spolu s predchádzajúcim spracovaním na plyn a 
konverziou na elektrinu v zariadeniach na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Štát tiež prijal bavorskú 
vodíkovú stratégiu. 

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6039
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6039


V Bavorsku existuje viacero prebiehajúcich projektov, ktoré sledujú potenciál existujúcej biomasy a 

obnoviteľných zdrojov. Jeden z nich sa volá “Energetický Atlas Bavorska” (Energieatlas Bayern). V tomto 

atlase ukazujú interaktívne mapy miestne obnoviteľné zdroje energie, elektrárne a tiež stav energetického 

prechodu v rôznych regiónoch. V projekte DanuP-2-Gas budú tieto informácie použité a rozšírené o rôzne 

typy biomasy, ako aj podmienky infraštruktúry a tým zvýšia celkovú hodnotu týchto informácií.  Na 

komunálnej úrovni sa tiež vynakladá úsilie na presnejšiu evidenciu energie zo zariadení na výrobu 

obnoviteľnej energie. 

 

Ďalším projektom je 
“Energomonitor” 
(Energiemonitor organizácie 
Bayernwerk Netz Ltd.), ktorý 
zaznamenáva a aktualizuje dáta 
zo všetkých zdrojov energie a 
spotrebiteľov mestečka Ruhstorf 
an der Rott (kde sídli Lead 
partner D2G-Technology Centre 
Energy) a znázorňuje prebytky 
energie z obnoviteľných zdrojov 
energie. 

 
Image: https://energiemonitor.bayernwerk.de/ruhstorf 

 

Energetická efektivita Bavorska by mohla byť ešte navýšená, ak by v kraji existovali strediská power-to-gas. 
Aby takéto strediská vznikli, vznikol projekt DanuP-2-Gas a vzniknú aj ďalšie nadväzujúce projekty, ktoré 
pomôžu Bavorskej vláde k ďalším krokom vedúcim k rozvoju energetickej premeny. 

https://energiemonitor.bayernwerk.de/ruhstorf


 
 

 

DanuP-2-Gas V SOCIÁLNYCH MÉDIACH 
 

 

 

Projekt DanuP-2-Gas môžete sledovať aj v týchto sociálnych médiach: 

 

 
Like us on Facebook 

 
Follow us on Twitter 

 

 

Budeme Vás pravidelne informovať o práve prebiehajúcich aktivitách a novinkách projektu, ako aj o postupe 

a dosiahnutých výsledkoch v relevantných oblastiach ako sú #obnoviteľná energia, #úložiská energie, 

#biomasa, #bioplyn, #narábanie s odpadom, #palivové jednotky, #hydrogén, #spájanie sektorov a ďalšie 

relevantné témy v Európe a vo svete. 

 

#renewable energy, #energy storage, #biomass, #biogas and #waste management, #fuel cells and 

#hydrogen, #sector coupling  

 

 
 

Sledujte nás a buďte stále v obraze! 
 

Ak sa chcete odhlásiť z newslettera NARA-SK a projektu DanuP-2-Gas, napíšte nám prosím email na pressnarask@gmail.com 

 
 

http://newonlineservice.com/sendy/l/EhNHPd8uTM8mMzhdDh0ehg/yzYwemAT763FeAowJsOdOeoA/Zx8A1KQNmUPdAAqfkvxXbw
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