
Семинар по проект STRIDE

На 16 септември 2021 г. в гр. Виена, Австрия се състоя междурегионален семинар

за обмен на знания по технически и законодателни въпроси, свързани с развитие на

интелигентните мрежи (Smart Grids). Събитието е част от проект STRIDE, финансиран по

транснационална програма Дунав 2014-2020. 

Беше даден и официален старт на  Платформа за интелигентна енергия STRIDE,

която  обединява  експерти,  ръководители,  оператори,  МСП  от  енергийния  сектор,

научни среди, които да си сътрудничат и обменят актуална информация. Платформата

ще  представя  инструменти  и  ресурси  за  подобряване  на  енергийното  планиране  в

Дунавския регион. Регистрацията в платформата е безплатна.

Събитието завърши с пресконференция за заинтересовани страни от сектора и

лица, които имат влияние в енергийната политика.

Европейският институт за иновационни технологии (EIfI-Tech) представи учебни

материали, които ще бъдат достъпни и за членовете на Платформата за интелигентна

енергия STRIDE.

Темите  на  встъпителните  обучения  варираха  от  мотиви  до  стратегии  за

интелигентни  мрежи  и  енергийни  политики  на  местно,  регионално,  национално  и

европейско  ниво,  а  учебните  материали  с  отворен  код  ще  продължат  да  се

разпространяват  чрез  платформата  STRIDE.  Като  добри  практики  бяха  представени

словенско-хърватския  проект  SINCRO.grid,  презентиран  от  ELES  (д-р  Uroš  Kerin);

Биоенергия и устойчиви технологии (BEST), базиран в Австрия; GAP Elektroistra (GAP -

Планиране  на  автоматизацията  на  мрежите),  представен  от  хърватския  Енергиен

институт Hrvoje Požar, както и виенския проект Viertel Zwei.

Повече за проект STRIDE

STRIDE  цели подобрено енергийно планиране чрез интегриране на концепции

за  интелигентни  мрежи  в  Дунавския  регион,  като осигурява  трансфер  на  знания,
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разработва  инструменти  за  планиране,  създава  цялостна  структура  за  подкрепа  на

местните / регионалните власти за подобряване на енергийното планиране. Понастоящем в

рамките на STRIDE се разработват регионални анализи и тратегии, планове за действие и

инструменти, позволяващи ускоряване, интегриране и включване на интелигентните мрежи

в местните / регионалните политики.

Партньори

STRIDE  се  ръководи  от  Локална  енергийна  агенция  Spodnje  Podravje  (LEASP).

Партньорството е добре балансирано и компетентно, като включва енергийни агенции,

университет,  организации за  научноизследователска  и  развойна дейност,  енергийни

клъстери  и организации от  публичния сектор (ERDF /  IPA  +  ASP).  Партньорството се

разширява в различни региони, вариращи в различни нива на икономическо развитие.

1. Местна енергийна агенция Spodnje Podravje (Словения)

2. Европейски институт за иновационни технологии (Германия)

3. ConPlusUltra (Австрия)

4. Bay Zoltán Nonprofit Ltd. за приложни изследвания (Унгария)

5. Университет в Загреб, Факултет по електротехника и изчисления (Хърватия)

6. Български енергиен и минен форум (България)



7. EGÚ Brno (Чехия)

8. Център за енергия, околна среда и ресурси (Босна и Херцеговина)

Асоциирани партньори:
9. Чешка асоциация за биогаз (Чехия)
10. Научноизследователски център Bistra Ptuj (Словения)
11. Агенция за устойчиво енергийно развитие (България)
12. Публично предприятие Dorfen Ltd (Германия)
13. Министерство на околната среда, превенции и енергетика (Хърватия)
14. Регионална икономическа общност “REZ” doo Zenica (Босна и Херцеговина)
15. BEST - Биоенергия и устойчиви технологии (Австрия)
16. Унгарски регулаторен орган по енергетика и обществени услуги (Унгария)

Общ бюджет на проекта: 1 061 969,80 евро, от които ЕФРР финансира 85%

Данни за контакт: г -н Иван Хиновски, ел. поща: bulenergo@gmail.com


