Zöldenergia és logisztikai övezet kialakítása

7. hírlevél, 2018. március 2.
Áramló együttműködés.

Az ENERGY BARGE projekt 
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) társfinanszírozásával
valósul meg.
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Üdvözöljük
az ENERGY BARGE projekt
7. hírlevelének olvasóit!

A partnerek

Legújabb hírlevelünkkel a 2018 októberében Bécsben megrendezendő
Danube Business Talks üzleti fórumra készülünk, amely az ENERGY
BARGE projekten belül a vállalkozások közötti közvetlen regionális
találkozókat vezeti be.

• Hét partner a biomassza/
bioenergia-ágazatból

Foglalkozunk még a multimodalitás évével, amelyet az Európai Bizottság 2018 októberére hirdetett meg: a kitűzött célok a szén-dioxid-kibocsátás, a légszennyezés és a közlekedési torlódások csökkentése az
európai közlekedési rendszerekben.
Kellemes olvasást kívánunk!

Az ENERGY BARGE csapata

A projektben hét országból
tizenöt partner vesz részt

• Hat partner a logisztikai ágazatból
(ideértve öt kikötőt)
• Három kutatási területen
működő partner, akik a projekt
végrehajtásához szükséges
szaktudást (térbeli modellezés)
nyújtják, vagy régiójukban speciális
ismeretekkel és hálózatokkal
rendelkeznek (bioüzemanyagok
és biomassza).

Az ENERGY BARGE projekt európai uniós alapok (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg.

Danube Business Talks 2018
A bioenergia és a dunai logisztika találkozása. A 2018. októ-

A bécsi Danube Business Talks kiindulási platformként

ber 10–11-én megrendezésre kerülő Danube Business Talks

szolgál majd, ahol a résztvevők nemzetközi szinten oszt-

üzleti fórum fő témája az európai bioenergia- és biomassza-

hatják meg know-how-jukat, valamint új üzleti kapcsolato-

ágazatban alkalmazható innovatív logisztikai megoldások

kat építhetnek ki. Az esemény az EU osztrák elnökségének

lesz. Az esemény szervezője a viadonau (Osztrák Víziútvállalat;

égisze alatt kerül megrendezésre, és kedvező keretet bizto-

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH) és a bécsi

sít ahhoz, hogy a Duna a bioalapú teherrakományok szállí-

kikötő. A fórum a straubingi (Németország), a pozsonyi

tásának logisztikai tengelye lehessen.

(Szlovákia), a budapesti (Magyarország) és a vukovári (Horvátország) kikötők szervezésében megvalósuló, a vállalko-

Csatlakozzon Ön is – a Duna a jövő útja! Danube Business

zások közötti közvetlen regionális találkozókat vezeti be az

Talks 2018, Hotel Melia, Bécs, 2018. október 10–11. A részvé-

ENERGY BARGE transznacionális projekt keretein belül.

tel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Az ENERGY
BARGE
a horvát belvízi
hajózás nemzeti
eseményén
2018 januárjában a vukovári kikötő – az ENERGY BARGE
projektpartnere – a horvátországi Ilokban részt vett a belvízi hajózási kikötői hatóságok évente megrendezésre
kerülő, nemzeti szintű találkozóján. Az eseményen a horvátországi kikötői hatóságok, valamint a Tengerügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium képviselői is jelen
voltak. A kikötői hatóságok bemutattak több, uniós támogatásban részesülő projektet, amelyben jelenleg részt vesznek. A vukovári kikötő négy olyan projekt tagja, amelyet a
Duna Transznacionális Program finanszíroz: az ENERGY
BARGE, a DANTE, a DBS Kapurégió (DBS Gateway Region)
Fotó: ENERGY BARGE

és a DAPhNE.
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Az ENERGY BARGE projekt az AGROmashEXPO-n
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Az ENERGY BARGE partnere, a NAIK (a
magyar Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) saját standdal vett részt
a magyar agrárgazdaság legnagyobb
kiállításán, az AGROmashEXPO-n. Az
eseményre Budapesten került sor, 2018.
január 24. és 27. között. A NAIK kihasználva a lehetőséget, poszteres bemutatóval ismertette az ENERGY BARGE
projektet.
Az eseményen 350 kiállító vett részt,
akik bemutatták termékeiket és szolgáltatásaikat a nagyközönségnek. Az
AGROmashEXPO kiállításra összesen
46.500 érdeklődő látogatott el.

Fotó: ENERGY BARGE

2018, a Multimodalitás Éve
Violeta Bulc, az EU közlekedésért felelős biztosa bejelentette,

Magas szintű konferencia az európai

hogy 2018 „a multimodalitás éve” lesz. A cél a szén-dioxid-

multimodális árufuvarozásról (High-level

kibocsátás, a légszennyezés és a közlekedési torlódások

Conference on European Multimodal Freight

csökkentésének támogatása az európai közlekedési rend-

Transport)

szerekben, a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek megva-

Szófia, 2018. március 20.

lósítása érdekében.

https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics/events/
high-level-conference-european-multimodal-freight-

Idén az Európai Bizottság a multimodalitást helyezi a

transport_en

fókuszba: támogatja az infrastrukturális intézkedéseket, a
közlekedési kapcsolatokat és az európai közlekedési rend-

Transport Research Arena

szerekben alkalmazható digitális megoldásokat.

Bécs, 2018. április 16–19.
https://www.traconference.eu/

A „multimodalitás” vag y „multimodális közlekedés/szállítás” azt jelenti, hogy a különböző közleke-

TEN-T napok: Európa összekapcsolása (TEN-T

dési módok alkalmazásával kombinálják az eg yes

Days Connecting Europe)

közlekedési rendszerek sajátos előnyeit. A koncepció alkal-

Ljubljana, 2018. április 25–27.

mazása a teher- és az utasszállításban egyaránt számos

https://www.tentdays.eu/2018/

előnnyel járna. A multimodalitás segíthet a közutakra nehezedő nyomás csökkentésében, az egész közlekedési ágaza-

V. Európai konferencia a fenntartható városi

tot környezetbarátabbá, fenntarthatóbbá teheti, s emellett

mobilitási tervekről (Fifth European Conference

a költséghatékonyságot is javíthatja. 2018-ban az Európai

on Sustainable Urban Mobility Plan)

Bizottság e fontos kérdés kapcsán több jogalkotási és szakpo-

Nicosia, 2018. május 14–15.

litikai kezdeményezést indít el, és több eseményt is szervez.

http://www.eltis.org/sump2018

További információt a „2018 – Year of Multimodality”

Európai Mobilitási Hét (European Mobility

https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-

Week)

multimodal-transport/2018-year-multimodality_en hon-

egész Európában, 2018. szeptember 16–22.

lapon talál. Itt tájékozódhat az alábbi eseményekről is:

http://www.mobilityweek.eu/

Az ENERGY BARGE projekt európai uniós alapok (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg.

Ismerje meg az ENERGY BARGE partnereit!
A viadonau (Osztrák Víziútvállalat; Österreichische
Wasserstraßen-Gesellschaft mbH) a Duna régió
vezető nemzetközi belvízi fuvarozója. Az infrastruktúrák kezelésében, a szállítmányozásban,
a logisztikában, az elektronikus információs és
navigációs rendszerekben, az árvízvédelemben
és a hidraulikus környezetmérnöki technológiában jártas szakértőink tudására támaszkodva
az állami szektornak, a vállalkozásoknak és a
helyi lakosoknak nyújtunk szolgáltatásokat a
Duna mentén. A nemzeti és nemzetközi projektek keretében megvalósuló együttműködéssel
törekszünk a dunai vízi út fenntartható kezelésére, fejlesztésére és népszerűsítésére.

Kövessen minket
a közösségi médiában:

Kapcsolattartók:
Thies Fellenberg
t.fellenberg@fnr.de
(projektkoordinátor)

Twitter: @Energy_Barge
LinkedIn: Energy Barge
Facebook: www.facebook.com/energybarge

Franziska Nych
F.Nych@fnr.de
(kommunikációs menedzser)

www.interreg-danube.eu/energy-barge

Zöldenergia és logisztikai övezet kialakítása
Az ENERGY BARGE projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg.
Amennyiben szeretné rendszeresen kézhez kapni az ENERGY BARGE hírlevelet, iratkozzon fel
projektünk weboldalán: www.interreg-danube.eu/energy-barge (a főoldal alján)

