
     Първа обществена среща по проект STRIDE

На 5 ноември 2020 г.  се проведе  официално публично събитие за стартиране на проект  STRIDE,

финансиран  по Програма  за  транснационално  сътрудничество  Дунав.  Целта  на  събитието  е  да

повиши обществената осведоменост за целите и дейностите на проекта и да предостави информация

на заинтересованите страни за очакваните резултати, ползи и тяхната роля в проекта.

Отговорният служител по проекта  от Съвместния секретариат на  Дунавската програма,  г-жа  Ана

Леганел,  приветства  всички  присъстващи  на  събитието  партньори  и  заинтересовани  страни,  и

подчерта,  че  очаква  добро  сътрудничество  между  проектите  в  полза  на  енергийния  сектор  и

Дунавския регион като цяло,  като отдели внимание на  синергиите, които могат да бъдат създадени

между STRIDE и другите проекти, финансирани от програмата, особено проект CSSC LAB.

Местната енергийна агенция Spodnje Podravje (LEASP), водещ партньор, представи STRIDE и ролята

на  асоциираните  стратегически  партньори  в  проекта,  както  и  предстоящото  разработване на

дигиталната платформа.

Координаторът  от  страна  на  водещия  партньор,  г-жа  Tea  Potocnik,  коментира,  че  асоциираните

стратегически партньори играят решаваща роля в проект STRIDE от самото му начало, тъй като те

ще  прилагат  или  подкрепят  прилагането  на  стратегиите  за  интелигентни мрежи и  плановете  за

действие към тях.

Г-н  Roman  Kekec  от  LEASP  коментира,  че  платформата  STRIDE ще  бъде  един  от  най-важните

резултати  от  проекта,  изискваща  най-голямо  участие  на  всички  партньори,  включително

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/stride


асоциираните стратегически партньори и други заинтересовани страни.

Интелигентната енергийна  платформа  за  Дунавския  регион цели  да  създаде  мрежа  от  експерти,

отговорни лица за провеждане на политики в сектора и други заинтересовани страни, за да се ускори

прилагането на стратегиите за интелигентни мрежи. Уеб платформата ще бъде проектирана по начин,

позволяващ прилагането ѝ в целия Дунавски регион; следователно резултатите от проекта ще имат

висока стойност на възпроизвеждане в Дунавския регион и извън него.

    STRIDEДопълнителна информация за проект

Проектът Interreg DTP STRIDE е в съответствие с  Приоритетна ос 3 - Подобрена свързаност на

Дунавския регион и  ще  допринесе  пряко  за  Специфична  цел  3.2  -  Подобряване  на  енергийната

сигурност и енергийната ефективност.  Основните резултати от проекта  ще бъдат разработени и

интегрирани стратегии за интелигентни мрежи и планове за действие на регионално / местно ниво

със съвместно сътрудничество на участващите Дунавски региони. Проектът се ръководи от Местната

енергийна агенция LEASP заедно със седем партньори и осем асоциирани стратегически партньори

от Словения, Германия, Австрия, Чехия, Унгария, Хърватия, България и Босна и Херцеговина. Чрез

трансфер на знания и разработването на инструменти за планиране, проект STRIDE има за цел да

осигури цялостна подкрепа на отговорните лица за създаване и/или прилагане на регионални / местни

политики за подобряване на енергийното планиране.

За повече информация относно проекта, включително новини и събития, посетете нашия уебсайт 
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