
 

 

 
O PROJEKTE DanuP-2-Gas 

 
 

       
 
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 14. Oficiálnom newsletteri projektu DanuP-2-Gas! 

V poslednej dobe sa projektové konzorcium zameralo na: 
• Finalizáciu nadnárodného Atlasu obnoviteľnej energie 
• Optimalizačný nástroj na optimalizáciu sektorových 

prepájacích uzlov 
• Strategické Cestovné mapy pre zúčastnené krajiny 

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

Pre odoberanie newslettera kliknite sem. 

 

 
ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE PARTNEROV A STAKEHOLDEROV V BUDAPEŠTI 

 
 

 
V dňoch 16. a 17. novembra 2022 sa účastníci projektu 
DanuP-2-Gas a zástupcovia partnerských organizácií 
naposledy stretli. Dvojdňové hybridné podujatie hostila 
spoločnosť Freeport Co. Ltd (MAHART) v Budapešti v 
Maďarsku. 

Prečítajte si o tomto podujatí tu. 

 

 

 

 

 
ÚZEMNÉ PERSPEKTÍVY A ROZVOJOVÉ POTENCIÁLY:  
ČESKÁ REPUBLIKA A SRBSKO 

 
 

 
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 českých a srbských 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://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7983
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7978
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7979
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7262


NÁRODNÉ WORKSHOPY 
 

 

 
Aktívne pracujeme na organizovaní národných workshopov 
naprieč dunajským regiónom. Väčšina našich partnerov už 
workshopy zorganizovala, ale stále sú nejaké naplánované 
na december, ak máte záujem, navštívte webovú stránku 
projektu, kde sa dozviete viac o dátume a mieste konania vo 
vašej krajine a tiež si môžete prečítať viac o už 
organizovaných workshopoch. 

Cieľom workshopov bolo predstaviť stakeholderom vo 
všetkých krajinách vyvinuté nástroje a stratégie, dozvedieť 
sa o nadnárodnom Atlase obnoviteľných energií, 
optimalizačnom nástroji, národných cestovných mapách a 
oveľa viac. 

 

 
DANUP-2-GAS PROJEKTOVÉ VÝSTUPY 

 
 

 
Projektové konzorcium DanuP-2-Gas úspešne podporilo 
nadnárodnú spoluprácu a synergie medzi kľúčovými hráčmi 
z energetického sektora, výskumu, verejnej správy a 
podnikov a prispelo k zlepšeniu energetickej účinnosti a 
bezpečnosti v podunajskej oblasti, aby sa priblížilo ku 
klimatickej neutralite. 
 
Projektoví partneri vyvinuli interaktívnu Dunajskú 
energetickú platformu, Nadnárodný atlas obnoviteľnej 
energie, Nástroj na optimalizáciu uzlov pre prepojenie 
sektorov, Katalóg dotácií a Nadnárodnú stratégiu pre 
efektívne prepojenie sektorov. 
 
Navštívte webovú stránku projektu DanuP-2-Gas a 
prečítajte si viac o našich dosiahnutých výstupoch projektu. 

 

 

 
PREZENTÁCIA PROJEKTU DANUP-2-GAS NA PRVEJ 
STREDOEURÓPSKEJ POWER-TO-GAS KONFERENCII 

 
 

 
Partner projektu PP10 – SDEWES sa zúčastní na „Prvej 
stredoeurópskej konferencii Power-to-Gas – Regionálne 
perspektívy technológií power-to-methane a zachytávania 
uhlíka“ v Budapešti, Maďarsku. Konferencia sa uskutoční v 
sídle Maďarskej akadémie vied medzi 12. a 13. decembrom. 

Viac sa dočítate tu. 

 

 

 
 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas/section/national-workshops
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas/section/national-workshops
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas/section/outputs
https://public.ek-cer.hu/%7Epressure/2022p2g/2022_p2g_main_1.htm
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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. 
 

 

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

