PROGRAMTERV
Villamosenergia: városok és energiaközösségek II.
STRIDE projekt workshop
2022. június 15., 10.00-13.00, ONLINE
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási KH Nonprofit Kft
A STRIDE 1 projekt célja, hogy átfogó támogatást nyújtson a regionális és helyi politikai döntéshozóknak
az energiastratégiák kialakításához. A projekt feladata az intelligens hálózat hazai és nemzetközi
koncepcióinak integrálása a regionális és helyi energetikai tervezés számára, illetve a hazai információk
rendszerezése.
A RENDEZVÉNY CÉLJA: Az Energiaközösségek 2 bemutatása
Személyes találkozási lehetőség!!!! Az online rendezvény előadóit és a résztvevőket a
rendezvény utáni napon, 2022. június 16-án 10-13 óráig, szeretettel várjuk a Bay Zoltán
Kutatóintézet budapesti telephelyén (1116 Budapest, Kondorfa utca 1.) egy személyes AFTER
LOCKDOWN Találkozóra.

PROGRAMTERV
10.00-10.05

Köszöntő, Bay Zoltán Kutatóintézet

10.05-10.20

Az Interreg STRIDE projekt eredmények: regionális partnerek ajánlásai ELŐADÁS
Kiss Levente, tudományos munkatárs / Bay Zoltán Kutatóintézet

10.20-10.35

TIM – Energiaközösségek: szakpolitikai tervek és célok ELŐADÁS
Szentpáli-Tóth Ádám, referens / TIM Villamosenergia Főosztály TBC

10:35-12:35

Energiaközösségek Magyarországon – Mintaprojektek az energiaközösségek
létrehozására és fenntartható működési modelljeik kialakítására.
Az Energiaközösségek pályázati felhívás megvalósuló projektjeinek
bemutatkozása.
Sallai Péter / Energrade Kft. ELŐADÁS
Dr. Kádár Péter, igazgató / Óbudai Egyetem, KVK Automatika Intézet ELŐADÁS
Dulai Réka, projektmenedzser / Danubia Energia Kft ELŐADÁS
Zarándy Tamás, energetikai igazgató / Capital Consulting ELŐADÁS
Boda Kristóf, senior smart city szakértő / MVM Optimum Zrt. ELŐADÁS
Kovács Bence, közösségi energia programvezető / Magyar Természetvédők
Szövetsége ELŐADÁS
Fecske Károly, Energiaközösség és Stadtwerke szakértő ELŐADÁS
Műhelymunka: A bevezető előadásokat követően kérdések megválaszolása.
A folytatás, és a Stride Platform megvitatása.

12.35-13.00

CHAT NOTES

REGISZTRÁCIÓ
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A projekt 2020-ban indult és 2022 év végéig tart, szlovén, német, horvát, bolgár, osztrák, cseh, bosnyák és
magyar partnerszervezetek bevonásával.
Az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása című pályázati felhívás
célja olyan működőképes és követhető mintaprojektek megvalósulásának a támogatása, amelyek intézményi és
működési tapasztalataik alapján mások számára is példaként szolgálhatnak, és egyúttal feltárják az
energiaközösségek, az aggregálás és az aktív felhasználói magatartásban rejlő lehetőségek kiaknázása előtt
álló nehézségeket, korlátokat, valamint javaslatot tesznek a szükséges szabályozási környezet kialakítására.
A 2 milliárd forintos keretösszegre beérkezett 34 pályaműből az előminősítő szakmai véleményezés során 16
projektterv kapott pozitív elbírálású innovációs támogató véleményt, amelyből összesen 13 pályamű került
benyújtásra. Így végül összesen 7 projekt 13 résztvevővel részesülhetett támogatásban.
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