
 

 

 
O PROJEKTE DanuP-2-Gas 

 
 

  

Podunajská oblasť má obrovský potenciál pre udržateľnú 
výrobu a skladovanie obnoviteľnej energie. Dodnes je však 
tento región veľmi závislý od dovozu energie, zatiaľ čo podiel 
energetickej účinnosti, rozmanitosti a obnoviteľných zdrojov 
energie je nízky. V súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 
2030 a cieľmi EUSDR PA2 sa projekt DanuP-2-Gas v 
nadnárodnom energetickom plánovaní zameriava na podporu 
stratégií výroby a skladovania obnoviteľných zdrojov energie 
v podunajskej oblasti prepojením odvetvia elektrickej energie 
a plynu. 

 

 
NOVINKY… 

 
 

 

Vitajte v 4. oficiálnom newsletteri projektu DanuP-2-Gas!  

Na začiatku Júla vstúpil projekt do tretej implementačnej periódy, ktorá bude prebiehať do konca roka 2021. 

V posledných mesiacoch 2. projektového obdobia sa partneri projektu zamerali na pokračovanie predtým 

začatých tematických aktivít. Viac o týchto aktivitách sa dozviete v predchádzajúcom vydaní spravodajcu: 

Prečítajte si viac >>. Pozornosť sa naďalej sústredila na rozvoj Dunajskej energetickej platformy a zber údajov 

o témach hodnotenia dostupnosti biomasy a existujúcej infraštruktúry na identifikáciu a optimalizáciu 

potenciálov prepojenia sektorov. Všetky zhromaždené údaje budú základom pre nadnárodný nástroj Atlas 

obnoviteľnej energie, ktorý bude k dispozícii prostredníctvom Dunajskej energetickej platformy. Konzorcium 

projektu tiež venovalo pozornosť hodnoteniu politiky a vypracovaniu správ o jednotlivých krajinách, v ktorých 

sa uvádza uskutočniteľnosť a potenciálne právne, ako aj administratívne prekážky pri realizácii investícií 

týkajúcich sa zameraných technológií a sektorov DanuP-2-Gas. Katalóg dotácií, ktorý bude tiež dostupný 
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prostredníctvom platformy, sa neustále aktualizuje o vstupné údaje týkajúce sa existujúcich podporných 

mechanizmov špecifických pre ich regionálny a národný kontext. 

PRE VIAC ZAUJÍMAVÝCH INFORMÁCIÍ VÁS POZÝVAME PREČÍTAŤ SI ZVYŠOK NEWSLETTERU! 

 
TVORBA SYNERGIÍ MEDZI PROJEKTAMI 

 
 

 

Dňa 9. júna 2021 bol projekt DanuP-2-Gas predstavený na Medziregionálnom Workshope a virtuálnych 
študijných návštevách organizovaných v rámci projektu Interreg Europe - SHREC (Posun smerom k 
obnoviteľnej energii pre prechod na nízkouhlíkovú energiu). Hostiteľom podujatia bola Agentúra pre 
regionálny rozvoj južnej Munténie (SMRDA). 

Workshop bol organizovaný s cieľom rozšíriť znalosti partnerov a stakeholderov o špecifických výzvach 
globálnych trendov v oblasti čistej energie z obnoviteľných zdrojov a o rumunských národných politikách v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie, výskumných projektoch v oblasti obnoviteľnej energie a zmierňovaní 
zmeny klímy. Boli prítomní partneri projektu spolu so zástupcami regionálnych orgánov, inovačných centier, 
akademickej obce, priemyslu a ďalších zainteresovaných strán. 

Časť podujatia bola zameraná na vytvorenie synergie s ďalšími projektmi v oblasti obnoviteľnej energie, čo 
bola skvelá príležitosť pre šírenie projektu Danup-2-Gas a prilákanie stakeholderov zaujímajúcich sa o tému 
projektu. DanuP-2-Gas predstavila manažérka projektovej komunikácie pani Ines Ahmić z Energetickej 
agentúry v Savinjskej, Šaleške a Koroške v Slovinsku a pán Adelin Lazar z URBASOFIA v Rumunsku. 

 

Vytvorenie takejto synergie medzi rôznymi projektmi EÚ je vždy veľmi prospešné pre podporu spolupráce 
stakeholderov a maximalizáciu dopadu projektu. Viac informácií o workshope nájdete na oficiálnej webovej 
stránke projektu SHREC: Prečítajte si viac >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interregeurope.eu/shrec/news/news-article/12308/highlights-of-interregional-workshop-in-romania/


ÚLOHA SIEŤOVANIA V INOVATÍVNYCH PROJEKTOCH 
 

 

 
Ako jednu z najdôležitejších podmienok Inovatívnych modelov riadenia NARA-SK považuje spoluprácu. Stále 
viac sa v Európe a vo svete diskutuje a podporuje téma vytvárania sietí, pretože iba pomocou spolupráce 
môžeme dosiahnuť tie najväčšie ciele. Z tohto dôvodu si NARA-SK ako základný kameň svojho prístupu zvolila 
QUINTUPLE HELIX špirálový model spolupráce. Čo to je? Tento rámec popisuje interakcie medzi vzdelávacím, 
priemyselným, vládnym a verejným prostredím v rámci znalostnej ekonomiky. Tento model bol uznaný už aj 
samotnou Európskou Úniou a všetky inovatívne projekty by mali fungovať na tomto princípe. 
 
NARA-SK sa stotožňuje s myšlienkou päťnásobného HELIXU a zameriava sa preto na vytváranie sietí na 
všetkých úrovniach aj v rámci projektu DanuP-2-Gas. Našimi stakeholdermi  a partnermi sú väčšinou klastre, 
družstvá a vzdelávacie agentúry, ktoré majú svoje vlastné siete, a preto sú informácie o projekte a výstupoch 
projektu zdieľané so širokým publikom. Dovoľte nám predstaviť vám niektoré z hlavných zainteresovaných 
strán NARA-SK: 
 

 
KLASTRE 
- Národný energetický klaster NEK,  http://www.nek.sk/  
- Energetický klaster Prešovského kraja EKPK,  http://www.ekpk.sk/   
- Regionálny Inovačný Priemyselný klaster Rimavská Kotlina- REPRIK,  http://www.reprik.eu/ 
- Ipeľský Energetický Environmentálny Klaster  IPEEK,  https://www.ipeek.eco/ 
- Business Energy Cluster Services Slovakia- BECS SLOVAKIA,  https://www.becsslovakia.eu/ 
- Únia klastrov Slovenska,  http://uksk.sk/en/ 
- THE INDUSTRY INNOVATION CLUSTER,  https://www.industryinnovationcluster.sk/  
- TATRAVAGONKA POPRAD -  zakladateľ klastra Železničná doprava, člen Slovenského národného vodíkového združenia  

https://tatravagonka.sk/ 
 

KOOPERATÍVY 
- EURO DRUŽSTVO BRATISLAVA,  http://www.eurodruzstvo.eu/ 
- Ponitrianske sporiteľné družstvo,  http://ponitrianske-sporitelne-druzstvo.trade.sk/ 

 
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A FIRMY 
- Služby v správe,  http://www.sluzbysprave.sk/   
- Spoločnosť NPS, s.r.o.,  https://www.nps.sk/  
- UNITECHNOLOGY,  https://unitechnology.eu/en/unitechnology-2/ 
- Slovanet a.s.,  https://www.slovanet.net/sk/ 
- Zlatá Brána 

 
NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE 
- Združenie domových samospráv,  https://www.samospravydomov.org/ 
- Slovenský živnostenský zväz,  http://www.szz.sk/  
- Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov,  http://samp-msp.sk/  

 
UNIVERZITY 
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  https://www.uniag.sk/ 
- Slovenská technická univerzita v Bratislave,  https://www.stuba.sk/  
- Technická univerzita vo Zvolene,  https://www.tuzvo.sk/ 
- Žilinská univerzita v Žiline,  https://www.uniza.sk/  

 
VEREJNÁ SPRÁVA, VEREJNÉ INŠTITÚCIE 
- Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA,  https://www.siea.sk/  
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DanuP-2-Gas NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 

 
 

 
Projekt DanuP-2-Gas môžete sledovať aj na sociálnych sieťach: 

 

 
Like us on Facebook 

 
Follow us on Twitter 

 
Budeme Vás pravidelne informovať o práve prebiehajúcich aktivitách a novinkách projektu, ako aj o postupe a 
dosiahnutých výsledkoch v relevantných oblastiach ako sú #obnoviteľná energia, #úložiská energie, #biomasa, 
#bioplyn, #narábanie s odpadom, #palivové jednotky, #hydrogén, #spájanie sektorov a ďalšie relevantné témy v 
Európe a vo svete.  

 

 
 
 

Sledujte nás 
A buďte stále v obraze! 

 
 
 

Ak sa chcete odhlásiť z newslettera NARA-SK a projektu DanuP-2-Gas, napíšte nám prosím email na pressnarask@gmail.com 
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