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Съобщение за медиите

На 18 май 2020 г., Мониторинговият комитет на Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав” одобри (при определени условия) 35 нови проекта в рамките на
третата покана за представяне на проектни предложения по програмата. В рамките на третата
покана, първоначално бяха подадени 276 идейни концепции, от които 61 бяха одобрени за
разработване в окончателни проекти. Сред 35-те одобрени проекта по трета покана на
Дунавска проеграма е проект STRIDE, който е в съответствие с Приоритетна ос 3 - По-
добре свързан и енергийно отговорен Дунавски регион и който ще допринесе пряко за
изпълнение на програмната Специфична цел 3.2 - Подобряване на енергийната сигурност и
енергийната ефективност. Основните резултати от проекта STRIDE ще бъдат разработени и
интегрирани стратегии за интелигентни мрежи и планове за действие на регионално / местно
ниво със съвместно сътрудничество на участващите Дунавски региони.

През последните години „Интелигентните мрежи“ заеха позиция на много високо място в
дневния ред на Европейския съюз, тъй като развитието на нови технологии осигури
възможност за по-конкретни и реалистични системни решения по отношение на
интелигентните мрежи. Последните все повече представляват цялото бъдещо развитие на
електроенергийната система. Концепциите за интелигентни мрежи обхващат всички области
- от планирането, експлоатацията, поддръжката на мрежата от едната страна и от друга
страна до производството, преноса, разпространението и крайните потребители. Въпреки че
от технологична гледна точка Дунавският регион е подготвен за внедряване на интелигентни
мрежи, т о й все още е в ранните етапи на реалното внедряване на интелигентни
разпределителни системи, тъй като регионите и местните общности нямат знания и
капацитет за интегриране на концепциите за интелигентни мрежи в регионалните и местни
политики. Промяната на местни политики, така че да интегрират концепцията за
интелигентни мрежи е от съществено значение за по-нататъшното развитие на интелигентни
села, интелигентни градове и интелигентни региони.

Проект STRIDE е насочен към Подобрено енергийно планиране чрез интегриране на
концепции за интелигентни мрежи в Дунавския регион, и се ръководи от местна енергийна
агенция Spodnje Podravje (LEASP), Словения заедно със седем пълноправни партньори и
осем асоциирани партньори от Словения, Германия, Австрия, Чехия, Унгария, Хърватия,
България и Босна и Херцеговина. Чрез трансфер на знания и разработване на инструменти за
планиране, проект STRIDE има за цел да осигури цялостна подкрепа на отговарящите за
регионални / местни политики в подобряване на енергийното планиране. Някои от основните
цели на транснационалния проект включват разработване на регионални анализи, стратегии,
планове за действие и други инструменти (като методологии, ръководства, уеб платформа),
които ще позволят и ускорят интегрирането на концепциите за интелигентн и мрежи в



регионалните и местните политики в Дунавския регион. Методологията за регионален
анализ, ръководството с добри практики и уеб платформата ще бъдат разработени по начин
позволяващ прилагането им в целия Дунавски регион и извън него.

Проектни партньори

Партньорството е добре балансирано (ЕФРР / ИПП + Асоциирани партньори), с
квалифицирани организации, включително енергийни агенции, университет, изследователски
и развойни организации, енергийни клъстери и публични органи. Партньорството се
разпростира в различни региони и нива на икономическо развитие.

Проект STRIDE адресира различни, но съвместни предизвикателства на участващите
региони, чрез холистичен подход, отчитайки климатични, финансови, социални аспекти и
техническия потенциал на регионите. Транснационалното сътрудничество ще донесе
добавена стойност чрез насърчаване на обмена и трансфера на знания между регионите и
разработването на интелигентните мрежи, като се вземат предвид новите иновативни
подходи и интегрирането на иновативни технологии. В този смисъл съставът на
партньорството е от ключово значение и съчетава различни роли, за да осигури цялостни
решения, адаптирани към нуждите и специфичните характеристики на участващите региони.

1 Local Energy Agency Spodnje Podravje (Словения)

2 European Institute for Innovation-Technology (Германия)

3 ConPlusUltra (Австрия)

4 Ekoport (Република Чехия)

5 Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research (Унгария)



6 University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (Хърватия)

7 Bulgarian Energy and Mining Forum (България)

8 Centre for Energy, Environment and Resources (Босна и Херцеговина)

Асоциирани партньори:
9 Czech Biogas Association (Република Чехия)
10 Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Словения)
11 Sustainable Energy Development Agency (България)
12 Public utility Dorfen Ltd (Германия)
13 Ministry of Environment, Protection and Energy (Хърватия)
14 Regional Economic Community “REZ” d.o.o. Zenica (Босна и Херцеговина)
15 BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies (Австрия)
16 Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (Унгария) 

Бюджет на проекта: € 1,061,969.80

Финансиране от ЕФРР: 85% 

Лице за контакт : Tea Potocnik (tea.potocnik@lea-ptuj.si) и Roman Kekec (roman.kekec@lea-
ptuj.si) 

Лица за контакт в България: Иван Хиновски (ihinovski@bulenergo.com) и Цветомира 
Комитова (tsveti.komitova@gmail.com)
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