3. Hírlevél
A DANUP-2-GAS PROJEKTRŐL
A
Duna
régió
hatalmas
potenciállal
rendelkezik a megújuló energia fenntartható
előállításában és tárolásában. Ez a régió
azonban napjainkig nagymértékben függ az
energiaimporttól,
miközben
az
energiahatékonyság,
a
sokszínűség
és
a
megújuló energiaforrások aránya alacsony. Az
EU
2030-ra
vonatkozó
éghajlati
célkitűzéseivel és az EUSDR PA2 céljaival
összhangban a DanuP-2-Gas előmozdítja a
transznacionális energiatervezést azáltal,
hogy
elősegíti
a
megújuló
energiák
előállítási és tárolási stratégiáit a Duna
régióban,
összekapcsolva
az
elektromos
energia és a gázszektort.
Innovatív modell az
energiabiztonság és a
Duna régió
sokszínűségének
előmozdítására a
bioenergia és a
megújuló energia
feleslegének
kombinálásával

AMI EDDIG TÖRTÉNT…
Üdvözöljük a DanuP-2-Gas projekt 3. hivatalos hírlevelében! 2021-től a projekt
megkezdte második megvalósítási időszakát, amely 2021 június végéig tart.
Jelenleg a DanuP-2-Gas elsősorban a megújuló energia termelés felvételének
lehetőségeihez és lehetőségeihez kapcsolódó releváns tartalmak beszerzésének
és dokumentálásának kereteinek továbbfejlesztésére összpontosít és új
energiatárolási technológiákra az ágazatok összekapcsolása révén a projekt
partnerországaiban. Különösen a partnerek vettek részt a kritikus felhasználói
adatok gyűjtésének módszertanainak és alapstruktúrájának kidolgozásában az 1.
biomassza-rendelkezésre
állás
felmérése
és
a
meglévő
infrastruktúra
segítségével az ágazati összekapcsolási potenciálok azonosításához és
optimalizálásához, valamint 2. felhasználói követelményekhez az interfésszel
és a Duna Energia Platform fő funkciója a fejlesztésben.

A 3. munkacsomagon belül a partnerek az 1. tevékenységre - szakpolitikai
értékelésre összpontosítottak. A projektpartnerek elkészítették a nemzeti
politikai
kontextus
értékelésének
struktúráját,
amely
megalapozza
az
országjelentések
kidolgozását,
amelyek
felvázolják
a
DanuP-2-Gas
fókusztechnológiájához
és
ágazataihoz
kapcsolódó
beruházások
megvalósíthatóságát és lehetséges jogi, valamint adminisztratív akadályait. A
következő lépés a májusban megrendezésre kerülő kérdések és válaszok workshop.
A workshop a nemzeti jelentések értékelésével és a jövőbeni munkával kapcsolatos
megbeszélésről fog szólni.
Ezenkívül a projektpartnerek a Támogatások Katalógusának felépítésére
összpontosítottak, amely átfogó áttekintést nyújt a rendelkezésre álló
regionális, nemzeti és nemzetközi szintű finanszírozási programokról és
mechanizmusokról, az energiabiztonság, a bioenergia, az ágazati összekapcsolás
és a DanuP-2-Gas fő tematikus érdeklődéséhez kapcsolódó egyéb területekbe
történő beruházások támogatására. A partnerek megkezdték a kezdeti adatok
bevitelét a meglévő támogatási mechanizmusok vonatkozásában, amelyek sajátos
regionális és nemzeti kontextusra vonatkoznak. A katalógus fejlesztése
várhatóan a 3. félévben fejeződik be, és a Duna Energia Platformon keresztül
elérhető lesz minden érdekelt számára.

DUNA ENERGIA PLATFORM
Ez egy webalapú eszköz, amelyet összekapcsolnak és megerősítenek a Duna régió
energiaszektorának kulcsszereplői közötti együttműködésben, különös tekintettel
a megújuló energiaforrásokra és az energiatárolási koncepciókra. A platform
információforrásként és összeköttetésként szolgál az állami és a magánszféra
érdekeltjei számára a hatékony információáramlás, a tudástranszfer és a
szinergikus együttműködés biztosítása érdekében a hatékony energiatárolás és
tervezés érdekében. A DTP ENERGY BARGE ( https://energy-barge.eu/ ) projekt
során kifejlesztett, már meglévő platformon fog alapulni, amelyet további
funkciókkal fognak továbbfejleszteni.
Az interaktív Duna Energia Platformon keresztül elérhető, egyik fontos eszköz
a transznacionális megújuló energia atlasz less - egy különálló eszköz – amely
transznacionális biomassza és energia infrastruktúra adatokat szolgáltat. Az
Atlasz lehetővé teszi a Duna régióban meglévő bioenergia-potenciál jobb
kiaknázását.
A platformnak a jövőbeni felhasználók igényeinek és kívánságainak kielégítése
érdekében a megtervezéséhez nyilvános visszajelzési felhívást indítottunk, hogy
két kérdőív formájában összegyűjtsük a véleményeket. Az első kérdőív általában
a platform funkcionalitásáról és tartalmáról szólt, a második pedig kifejezetten
az infrastruktúrára és a biomassza erőforrásokra vonatkozó adatokról, és hogy
mely adatokat kellene még pluszban hozzáadni. Minden partnerünk megkezdte a
biomassza és az infrastruktúra adatainak gyűjtését, hogy áttekintést nyerjen
az adatok elérhetőségéről és az esetleges adathiányokról. A nyilvános
visszajelzési felhívás 2021. április 1-jén ért véget, azóta a partnerek
együttműködve igazítják ki a biomassza és az infrastruktúra táblázataikat.

Ha naprakész akar lenni a Duna Energia Platform fejlesztésével kapcsolatban,
látogasson el a projekt hivatalos weboldalára, és kövesse a DanuP-2-Gas
projektet a közösségi médiában.

MÁSODIK PROJEKT TALÁLKOZÓ AZ ÉRDEKELT FELEKKEL
2021. március 3-án a Savinjska, Šaleška és Koroška régió Energiaügynöksége
(KSSENA) szervezte meg a második hivatalos DanuP-2-Gas projekt és érdekelt
felek találkozóját.

Az online videokonferencia formájában megrendezett esemény két fő témát
tárgyalt. Az első ülés a projekt relevanciájának hátterére és összefüggéseire,
a fejlesztési potenciálok, a meglévő szűk keresztmetszetek és akadályok
azonosítására, a C stratégiai partnerekre (ASP-k), valamint a projekt külső
érdekelt feleire és a legfontosabb célcsoportok képviselőire összpontosított.
Minden projektpartner nagyra értékelte a külső érdekeltek bevonását, és az új
információszerzés szempontjából nagyon hasznosnak találta a találkozót.
A rendezvény programjához hozzájáruló külső érdekelt felek és a vendégek által
tartott előadások listája elérhető a DanuP-2-Gas projekt hivatalos honlapján:
További információ >>
Az esemény második részét a projekt irányítóbizottságának és a
projektpartnerek belső kommunikációjának szentelték, hogy megvitassák a
folyamatban lévő és a jövőbeni tevékenységek tervezését és véglegesítését. Az
esemény moderátora a KSSENA energiaszakértője és projektmenedzsere, Mr. Niko
Natek volt, aki felkeltette a hallgatók figyelmét és hozzájárult az esemény
általános sikeréhez.

TERÜLETI SZEMPONTOK ÉS FEJLESZTÉSI POTENCIÁLOK:
BAJORORSZÁG

Bajorország Németország délkeleti részén található. A régió több mint 13 millió
lakosával a második legnépesebb német állam. Ausztriával és Csehországgal
határos, ezért fontos szerepet játszik a transznacionális együttműködésben. Az
elmúlt évtizedek során a CO2-kibocsátás 15% -kal csökkent (2016 és 1996
összehasonlítva). Az EU éghajlati célkitűzéseinek elérése érdekében a bajor
kormány elősegíti a megújuló energiaforrások kiterjesztett használatát, és
projekteket finanszíroz az energetikai átmenet megvalósításához. 2020-ban a
bajor kormány megalapította a Landesagentur für Energie und Klimaschutz-t (LENK,
Energiaügyi és Klímavédelmi Ügynökség), hogy összegyűjtse a különféle bajor
régiók, intézményeik, kormányaik és vállalatok szakértelmét és erejét a további
és gyorsabb fejlődés érdekében. az energiaátmenet szempontjából.
2017-ben a bruttó villamosenergia-fogyasztás 44% -át megújuló energiaforrások
állították elő, főleg hidroelektromos és fotovoltaikus energiából, de biogázból
is. A hőtermelésben a biogén erőforrások még nagyobb szerepet játszanak.
A Bajor Állami Gazdasági, Mezőgazdasági és Energiaügyi Minisztérium energiaügyi
cselekvési programja („Aktionsprogramm Energie”) szerint Bajorország a
napelemes és a szélenergiával történő energiatermelés bővítését tervezi. Egy
másik pillér a hőtermelés biogén erőforrásokból, amelyet a jövőben intenzívebben
kombinálnak az egyidejű villamosenergia-termeléssel és / vagy előzetes
gázfeldolgozással
és
a
CHP-erőművekben
villamos
energiává
történő
átalakítással. Az állam egy bajor hidrogénstratégiát is adaptált.
Bajorországban
a
következő
meglévő
biomasszáról
és
más
megújuló
energiaforrásokról szóló projektek vannak: az egyik az „Energieatlas Bayern”
(Bajorország
Energiaatlasz).
Interaktív
térképek
mutatják
a
megújuló
energiaforrásokat, a növényeket és információkat az energiaátmenet állapotáról
a különböző régiókban. A DanuP-2-Gas alkalmazásában ezeket az információkat
felhasználják és kibővítik a különböző biomassza-típusok és infrastrukturális
körülmények tekintetében, és ezért további értéket hoznak létre. Önkormányzati
szinten is törekszenek a megújuló energiát hasznosító erőművekből származó
energia pontosabb rögzítésére.
Egy másik projekt az
„Energiemonitor”
(energiamonitor,
a
Bayernwerk
Netz
Ltd.
projektje),
amely
a
többlet megújuló energia
termelését
szemlélteti
azáltal, hogy rögzíti és
frissíti
az
összes
áramtermelőt
és
fogyasztót Ruhstorf an
der Rott-ból, abból a
városból, ahol az Energy
Technológiai
Központ
található
(vezető
partner).

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

Az
energia-gáz
elosztókkal
Bajorországban
még
jobban
növelhető
az
energiahatékonyság.
A
DanuP-2-Gas
és
más
nyomon
követési
projektek
hozzájárulnak a bajor kormány céljainak megvalósításához az energiaátmenet
továbbfejlesztése érdekében.

DanuP-2-Gas A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN
A DanuP-2-Gas projektet nyomon követheti a közösségi médiában:
Like us on Facebook
Follow us on Twitter

Rendszeresen
frissítések
lesznek
elérhetők
a
folyamatban
lévő
projekttevékenységekről, az előrehaladásról és az elért eredményekről a
következő területeken: # megújuló energia, # energiatárolás, # biomassza, #
biogáz és # hulladékgazdálkodás, # üzemanyagcellák és # hidrogén, # szektor
kapcsolás és más releváns témák Európán belül és világszerte.

Kövessen minket
hogy naprakész maradjon!
A DanuP-2-Gas hírlevélről való leiratkozáshoz írjon nekünk az info@kssena.velenje.eu e-mail címre.
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