
 

 

 
A DANUP-2-GAS PROJEKTRŐL 

 
 

       

A Duna Régió kiemelkedő potenciállal rendelkezik a megújuló 
energiatermelésben és tárolásban. A térség azonban napjainkig nagymértékben 
függ az energiaimporttól, miközben az energiahatékonyság, az energiaforrások 
sokszínűsége és a megújuló energiaforrások aránya alacsony. Az EU 2030-ra 
vonatkozó éghajlati célkitűzéseivel és az EUSDR PA2 céljaival összhangban a 
DanuP-2-Gas a transznacionális energetikai tervezetést támogatja megújuló 
energiák előállítási és tárolási stratégiáinak kidolgozásával, összekapcsolva 
az elektromos és gázszektorokat.  
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A Danup-2-Gas fő célja az energiaforrások diverzifikációjának támogatása, 
valamint a megújuló energiaforrásokra vonatkozó termelési és tárolási 

stratégiák megerősítése a Duna-régióban. Ezenkívül a villamos energia- és 
gázágazat összekapcsolásának előmozdításával hozzájárul a regionális 

energiatervezéshez. 
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MIT IS CSINÁLTUNK EDDIG… 

 
 

 

Üdvözöljük a DanuP-2-Gas projekt 5. hivatalos hírlevelében!  

Július elején megkezdődött a projekt harmadik végrehajtási időszaka, amely 2021 
végéig tart. 

A nyári hónapok során a projektpartnerek a folyamatban lévő tematikus 
tevékenységek és célok megvalósítására összpontosítottak. Ezekről a 
tevékenységekről bővebben a projekt hírlevelének előző számában olvashat. A 
projektkonzorcium emellett nagy erőfeszítéseket tett a közelgő 
projektpartner/stakeholder találkozó előkészítésére is, amely szeptember 27-
28. között kerül megrendezésre a horvátországi Zágrábban, valamint online.  

AZ ESEMÉNYRŐL TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A HÍRLEVÉLBEN OLVASHAT! 

 
MEGHÍVÓ A DANUP-2-GAS STAKEHOLDER TALÁLKOZÓRA 

 
 

 
A Zágrábi Egyetem Villamosmérnöki és Számítástechnikai Kara (FER) a DanuP-2-
Gas transznacionális projekt keretében meghívja Önt a DanuP-2-Gas projekt 
STAKEHOLDER EVENT-jére. 

Dátum: 2021 Szeptember 28. 9:30 (CET) 

Helyszín: Zágráb / Online 
              University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and 
Computing,   
              Gray hall, Unska 3, 10000 Zagreb 

Regisztráció itt helyi részvételi jelentkezés Szeptember 23.-áig/ Online 
jegyért Szeptember 27.-éig 12:00-ig 

  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHvaYMWXqtoP3kJnUuwVFFCiQrcR6f22m5j5gc6FtqOz40w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHvaYMWXqtoP3kJnUuwVFFCiQrcR6f22m5j5gc6FtqOz40w/viewform


A STAKEHOLDER TALÁLKOZÓRÓL 
Az eseményen előadóink bemutatják a projektet, és betekintést nyújtanak a 
biomassza, a megújuló energiaforrások és a gázágazat helyzetébe Bosznia-
Hercegovinában, Szerbiában és Horvátországban. Részletesen elemzik Horvátország 
helyzetét, illetve a másik két országról is betekintés nyújtanak. Az eseményen 
a projektpartnerek, valamint a projekt külső érdekeltjei és a fontosabb 
célcsoportok képviselői is felszólalnak. A rendezvény nyilvános, és a DanuP-2-
Gas hálózatain belül kerül népszerűsítésre, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.  
 
A találkozó hibrid formában kerül megrendezésre - mind az online, mind a 
helyszíni részvételre lehetőség nyílik Horvátországban, a Zágrábi Egyetem 
Villamosmérnöki és Számítástechnikai Karán. A helyszíni részvételkor a helyek 
elosztása a regisztrációk beérkezésének sorrendendjében történik, a teremben 
rendelkezésre álló helyek erejéig. Az online részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A regisztráció a helyszíni 
résztvevők számára az ebédet is tartalmazza. Felhívjuk figyelmét, hogy a 
szervezők a helyszíni részvétellel kapcsolatos egyéb költségeket nem tudják 
vállalni. Utazási korlátozások esetén a regisztrációt rövid határidővel át 
lehet állítani online részvételre. A szervezők nem vállalnak felelősséget az 
esetleges lemondási költségekért. A szervezők a rendezvény teljes időtartama 
alatt betartják Horvátország közegészségügyi irányelveit. A Szürke csarnokba 
való belépés előtt minden helyszíni résztvevőnek rendelkeznie kell a vonatkozó 
dokumentációval a negatív tesztről, vagy a COVID-19-ből gyógyultságát igazoló 
kártyával vagy védettségi igazolvánnyal. 
 
A fenti link segítségével kérjük, jelezze, hogy a helyszínen vagy online 
szeretne csatlakozni-e a rendezvényhez. A helyszíni részvételre történő 
regisztráció 2021. szeptember 23-án zárul, míg az online részvételre történő 
regisztráció 2021. szeptember 27-én 12:00 óráig lehetséges. 

 
AGENDA 

September 28, 2021 
09.30 – 09.55 Registration and welcome coffee / technical issues resolving 

09.55 – 10.00 A short welcome and introduction to the event 
Prof. Mario Vašak, University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing 

10.00 – 10.35 DanuP-2-Gas – Project Status, Updates and Perspectives for Stakeholders 
 Astrid Heindel, Technology Centre Energy - University of Applied Sciences Landshut 

10.35 – 11.00  Biomass Assessment, Renewables Potential, Infrastructure, Policy and Legal 
Framework in Bosnia and Herzegovina 

 Mile Međugorac, JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar 
 
11.00 – 11.25  Potentials for Renewable Hydrogen Production in Serbia 

Dejan Stojadinović, Regional Agency for Socio-Economic Development–Banat Ltd 

11.25 – 11.50  The Role of Croatian Energy Market Operator in Supporting Renewable Energy in 
Croatia – Experiences and Perspectives 

 Nataša Putak, Croatian Energy Market Operator 

11.50 – 12.15  Repowering of the First Wind Farm in Croatia with Photovoltaics and Hydrogen 
Production 

 Tonći Panza, Adria Wind Power 

12.15 – 12.40  Possibilities and Perspectives of Biomass, Electricity and Gas Sectors Coupling in 
Croatia via Power-to-gas Hubs 
 Prof. Neven Duić, International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems 

12.40 – 14.00 Networking lunch for on-site participants    
 
További információért látogasson el weblapunkra: 



http://www.interreg-danube.eu/.../programme-news-and.../6739  

http://www.interreg-danube.eu/.../programme-news-and.../6739
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DanuP-2-Gas A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 

 
 

 
Kövessen minket a közösségi médiában:: 

 

 

Kövessen minket 
Facebookon 

 

Kövessen minket 
Twitteren 

 
Oldalainkon rendszeres frissítéseket teszünk közzé a folyamatban lévő 
projekttevékenységekről és az elért eredményekről, valamint olyan fontos 
fejlesztésekről, amik kapcsolódnak a #megújuló energia, az #energia tárolása, 
a #biomassza, a #biogáz és a #hulladékgazdálkodás, az #üzemanyagcellák és a 
#hidrogén, valamint az #ágazati integráció, illetve más releváns témákhoz 
Európán belül és világszerte. 
 

 
 
 

Kövessen minket 
hogy naprakész 

 maradjon 
 
 
 

Hogy leiratkozzon a DanuP-2-Gas hírlevélről, írjon az info@kssena.velenje.eu címre. 
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