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2020. november 4-én az Interreg Duna Transznacionális Program (DTP) által finanszírozott STRIDE projekt
megtartotta hivatalos nyitóértekezletét. A nyilvános online eseményt azzal a céllal szervezték, hogy felhívják
a figyelmet a projekt célkitűzéseire és tevékenységeire, valamint tájékoztassák a társult partnereket a várható
eredményekről és a projektben betölthető szerepükről.
Az értekezleten az Interreg DTP Közös Titkárság (JS) STRIDE projektért felelős tisztviselője, Ana Leganel
üdvözölte az eseményen jelen lévő partnereket és érintetteket, majd beszélt a projektről és a többi, DTP által
finanszírozott projekt közötti lehetséges szinergiáról. A JS tisztviselője
hangsúlyozta

a

projektek

közötti

együttműködés

szükségességét,

amely

az

energiaszektor és általában a Duna régió fejlődéséhez járul hozzá.
A hivatalos bemutatkozások után a Local Energy Agency Spodnje Podravje (LEASP) képviselője rövid
áttekintést adott a projektről, beleértve a társult stratégiai partnereknek a projektben betöltött szerepéről,
valamint a STRIDE online platform fejlesztéséről.

Tea Potocnik (LEASP) a projekt vezető partnere bemutatta a társult stratégiai partnerek szerepét: “A társult
stratégiai partnerek döntő szerepet játszanak a STRIDE projektben, mivel ők azok, akik majd alkalmazzák az

intelligens hálózati stratégiákat és cselekvési terveket vagy támogatják azok alkalmazását - és ebből a
szempontból fontos, hogy bevonjuk őket a párbeszédbe már a projekt indulásától.”
Tekintettel a társult stratégiai partnerek és az érintettek szerepének fontosságára a vezető partner hozzátette:
"A nyitóértekezlet volt a
STRIDE eseménysorozat első része, amely továbbra is a társult stratégiai partnerek és
az érintettek aktív részvételét igényli, hogy a projekt sikeresen megvalósulhasson.”
Ezenkívül Roman Kekec, a vezető partner szervezet, a LEASP munkatársa hangsúlyozta a társult stratégiai
partnerek szerepét a STRIDE platform fejlesztésében és népszerűsítésében: “A nyitóértekezleten bemutattuk
a STRIDE platformot - a projekt legfontosabb várható eredményét -, amelynek tartalommal való megtöltése
igényli a projektpartnerek, a társult stratégiai partnerek és az érintettek hozzájárulását is”.
A STRIDE projektben kifejlesztésre kerülő Duna Régió Intelligens Energiaplatform a szakértők, politikai
döntéshozók és releváns érintettek hálózatát hozza létre, hogy elősegítsék az intelligens hálózati stratégiák
elterjedését a Duna régióban. Az online platform úgy kerül kialakítása, hogy a stratégiák alkalmazhatóak
legyenek az egész Duna régióban, ezért a projekt eredményei magas replikációs értéket fognak képviselni, és
biztosítják az alkalmazhatóságot az egész Duna régióban és azon túl is.

További információ a STRIDE projektről
Az Interreg DTP STRIDE projekt igazodik a Duna Transznacionális Program 3. prioritástengelyéhez
(Megfelelően összekapcsolt, energiáért felelős Duna Régió) és közvetlenül kapcsolódik a program 3.2
specifikus céljához (Energiabiztonság és – hatékonyság javítása). A STRIDE projekt fő célja intelligens
hálózati stratégiák és cselekvési tervek fejlesztése, valamint azok regionális és helyi szinten történő
integrálása a résztvevő Duna régiókban.
Az intelligens hálózatkoncepciók integrálásával hatékonyabb energiatervezés gyakorlata fog elterjedni az
érintett országokban. A projekt konzorciuma 8 projekt partnerből és 8 csatlakozó partnerből - Szlovéniából,
Németországból, Ausztriából, Csehországból, Magyarországról, Horvátországból, Bulgáriából és BoszniaHercegovinából - állt össze.

Az ismeretek átadása és a tervezési eszközök fejlesztése révén a STRIDE projekt célja, hogy átfogó
támogatást nyújtson a regionális / helyi politikai döntéshozóknak az energetikai tervezés javításához.

Projekt partnerek
A STRIDE partnerséget a szlovén Local Energy Agency Spodnje Podravje (LEASP) vezeti. A konzorcium
további tagjai energiaügynökségek, egy egyetem, kutatóintézetek, energiaklaszterek és döntéshozók. A
partnerség a gazdasági fejlettség különböző szintjein álló régiókra terjed ki.
1. Local Energy Agency Spodnje Podravje (Szlovénia)

2. European Institute for Innovation-Technology (Németország)

3. ConPlusUltra (Ausztria)

4. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Magyarország)

5. University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (Horvátország)

6. Bulgarian Energy and Mining Forum (Bulgária)

7. EGÚ Brno, a. s. (Csehország)

8. Centre for Energy, Environment and Resources (Bosznia-Hercegovina)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Csatlakozó partnerek:
Czech Biogas Association (Csehország)
Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Szlovénia)
Sustainable Energy Development Agency (Bulgária)
Public utility Dorfen Ltd (Németország)
Ministry of Environment, Protection and Energy (Horvátország)
Regional Economic Community “REZ” d.o.o. Zenica (Bosznia-Hercegovina)
BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies (Ausztria)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Magyarország)

Projekt adatok
Költségvetés: 1,061,969.80 €
Európai Regionális Fejlesztési Alap: 834,497.49
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz: 68,176.80
Európai Szomszédsági Eszköz: 0
Finanszírozás mértéke: Programme Funding Quote (ERDF): 85%
Támogató program: Interreg Duna Transznacionális Program

További információ a STRIDE projektről, a projekt hírekről és eseményekről a projekt honlapján érhető el.
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