
 

 

 
ABOUT DanuP-2-Gas PROJECT 

 
 

       

 
Podunajská oblasť má obrovský potenciál pre udržateľnú výrobu a skladovanie obnoviteľnej 
energie. Dodnes je však tento región veľmi závislý od dovozu energie, zatiaľ čo podiel 
energetickej účinnosti, rozmanitosti a obnoviteľných zdrojov energie je nízky. V súlade s cieľmi 
EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2 sa projekt DanuP-2-Gas v nadnárodnom 
energetickom plánovaní zameriava na podporu stratégií výroby a skladovania obnoviteľných 
zdrojov energie v podunajskej oblasti prepojením odvetvia elektrickej energie a plynu. 
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Podporujeme diverzifikáciu zdrojov energie, ako aj posilnenie stratégie výroby a skladovania 
obnoviteľných zdrojov energie v podunajskej oblasti, presadzovaním prepojenia sektora 

elektrickej energie a plynu v regionálnom energetickom plánovaní. 
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NOVINKY… 

 
 

 
Vitajte v 11. Oficiálnom newsletteri projektu DanuP-2-
Gas! 

V poslednej dobe sme pokračovali v práci na: 

• Finalizácií Nadnárodného Atlasu obnoviteľnej 
energie 

• Optimalizačnom nástroji pre optimalizáciu 
sektorového prepájania  

• Správach o právnej a politickej situácii pre 
prepájanie sektorov 

• Strategických cestovných mapách pre 
zúčastnené krajiny 

Pre viac informácií navštívte projektovú stránku, 
Dunajskú Energetickú Platformu a sociálne média 
projektu (Facebook, Twitter).  

Pre odoberanie newslettera kliknite sem. 

 

 
PRIPRAVOVANÉ PODUJATIE PRE STAKEHOLDEROV 

 
 

 
Dňa 13. júla 2022 organizuje bulharský partner DanuP-
2-Gas BSERC Podujatie pre stakeholderov Danup-2-Gas 
, ktoré sa bude konať v Sofii v Bulharsku a online cez 
Zoom. 

Pre účasť na mieste/online sa  prosím registrujte na 
tomto linku do 8. Júla 24:00  

Viac informácií o podujatí nájdete na ďalšej strane. 

 

 

 

 
TERITORIÁLNE PERSPEKTÍVY A ROZVOJOVÉ POTENCIÁLY: 
BULHARSKO 

 
 

 
V časti o územných perspektívach a rozvojových 
potenciáloch budete môcť nájsť nové informácie o 
perspektívach a potenciáloch v dunajskom regióne v 
súvislosti s cieľmi projektu. 
 
Navštívte webovú stránku projektu DanuP-2-Gas a 
prečítajte si o bulharských územných perspektívach a 
rozvojových potenciáloch. 

 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas
https://danup2gas.eu/info/project
https://www.facebook.com/DanuP2GasProject/
https://twitter.com/DANUP2GAS
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas/campaigns
https://forms.gle/ZGVq1mYir1ctnFhv5
https://forms.gle/ZGVq1mYir1ctnFhv5
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7609
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7262
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POZVÁNKA: PUDUJATIE PRE STAKEHOLDEROV 

 
 

 
Čiernomorské energetické výskumné centrum (BSERC) vás v mene konzorcia  

projektu DanuP-2-Gas pozýva na: 

PODUJATIE PRE STAKEHOLDEROV DanuP-2-Gas  
 

13. júla 2022, streda, 10:00 – 18:00 EEST (09:00 – 17:00 CET) 

Miesto konania: 
Hotel Central, Sredets Hall 

52, Hristo Botev Blvd., Sofia, Bulharsko 
a online v Zoome 

 
O PODUJATÍ PRE STKEHOLDEROV 

Inovatívne technológie a podporná infraštruktúra v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – 
zelený vodík, obnoviteľný plyn, biomasa, zhodnocovanie odpadu a.i. budú stredobodom 4. 
podujatia pre stakeholderov DanuP-2-Gas. Rečníci pochádzajú zo spoločností poskytujúcich 
energetické služby, mimovládnych organizácií, plynárenských spoločností, energetických 
centier a ďalších inštitúcií z Bulharska a EÚ. 

Podujatie sa uskutoční v hybridnom formáte – online na platforme Zoom a tiež priamo na mieste 
v Sofii, Bulharsko, Hotel Central, Sredets Hall. Účasť je bezplatná. 

Všetci účastníci (osobne alebo virtuálne) sa musia zaregistrovať prostredníctvom online 
registračného formulára. 

Registrácia na účasť na mieste je kapacitne obmedzená a bude prebiehať podľa zásady „kto prv 
príde, ten prv melie“, najneskôr však do 8. júla 2022 do 12:00. Prihlášky na online účasť budú 
prijímané do 12. júla 2022 do 12:00 hod. 

Upozorňujeme, že ani organizátor, ani projekt DanuP-2-Gas nemôže pokryť žiadne ďalšie 
náklady spojené s účasťou na podujatí na mieste.  

mailto:info@kssena.velenje.eu?subject=DanuP-2-Gas_newsletter%20unsubscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyERrmN74kUVG_HIElqvXk7kfsBGijtmt0vHKYOIjfKuw2gg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyERrmN74kUVG_HIElqvXk7kfsBGijtmt0vHKYOIjfKuw2gg/viewform
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PREDBEŽNÝ PROGRAM 
 

13. Júla 2022 
 
09.30 – 10.00  Registrácia a káva 
 
10.00 – 10.10  Privítanie a otvorenie 

Angel Nikolaev, BSERC | Bulharsko 
 
10:10 – 10:30 Prezentácia projektu DanuP-2-Gas  

Astrid Heindel, TZE | Nemecko 
 
10:30 – 11:00 Názov (bude potvrdené) 

Bruno Nielsen, Biogas Denmark | Dánsko 
 
11:00 – 11:30  Skúsenosti Veolie s výrobou a využitím bioplynu – Čistiareň odpadových vôd 

v Kubratove 
Stanislav Stanev, Veolia Bulgaria | Bulharsko 

 
11:30 – 11:40  Krátka prestávka 

 
11:40 – 12:10  Analýza možností distribúcie elektriny z OZE do priemyslu 

a Logistický park Burgas 
Stanislav Andreev, EnEffect | Bulharsko 

 
12:10 – 12:40  Názov (bude potvrdené) 
   Bayerngas | Nemecko 
 
12:40 – 13:10  Názov (bude potvrdené) 
   Dinko Durdevic, Hydrogen Europe | Belgicko 
 
13:10 – 13:30  Otázky a odpovede, zakončenie 
 
13:30 – 15:00  Obed 
 

Pre viac informácií navštívte: 
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7619 

 
 
 

mailto:info@kssena.velenje.eu?subject=DanuP-2-Gas_newsletter%20unsubscription
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7619
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DanuP-2-Gas NA SOVIÁLNYCH SIEŤACH 
 

 

 
Projekt DanuP-2-Gas môžete sledovať na týchto sociálnych sieťach: 

 

 
LIke us on Facebook 

 
Follow us on Twitter 

 
 

              
 
 

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. 
 

 

mailto:info@kssena.velenje.eu?subject=DanuP-2-Gas_newsletter%20unsubscription
http://newonlineservice.com/sendy/l/EhNHPd8uTM8mMzhdDh0ehg/yzYwemAT763FeAowJsOdOeoA/Zx8A1KQNmUPdAAqfkvxXbw
http://newonlineservice.com/sendy/l/EhNHPd8uTM8mMzhdDh0ehg/wQWkYNX4L89pJ56YRBQQKw/Zx8A1KQNmUPdAAqfkvxXbw
https://www.facebook.com/DanuP2GasProject/
https://twitter.com/DANUP2GAS

