
 

 

 
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 12. Oficiálnom newsletteri projektu 
DanuP-2-Gas! 

V poslednej dobe sa projektové konzorcium 
zameralo na : 

• Finalizácia nadnárodného atlasu 
obnoviteľnej energie 

• Optimalizačný nástroj na optimalizáciu 
sektorových prepájacích uzlov 

• Strategické plány pre zúčastnené 
krajiny 

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

Pre odoberanie newslettera kliknite sem. 

 

 
STRETNUTIE PARTNEROV A PODUJATIE PRE STAKEHOLDEROV – 
SOFIA, BULHARSKO 

 
 

 
V dňoch 13. a 14. júla 2022 sa stakeholderom 
projektu DanuP-2-Gas a zástupcom 
partnerských organizácií podarilo po takmer 
roku účasti na online stretnutiach a 
konferenciách opäť osobne stretnúť. 
Dvojdňové hybridné podujatie hostilo 
Výskumné centrum energetiky Čierneho 
mora (BSERC) v Sofii v Bulharsku. 

Prečítajte si všetko o podujatí tu.  

 

 

 

 
ÚZEMNÉ PERSPEKTÍVY A ROZVOJOVÝ POTENCIÁL: RUMUNSKO 

 
 

 
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 rumunských územných 
perspektívach a rozvojových potenciáloch. 

 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas
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://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7743
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7738
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7738
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7262
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DanuP-2-Gas NA SOCIÁLNYCH 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. 
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