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Schimbul de experienţă şi bune practici, 
contribuţie la extinderea utilizării 
biomasei pentru producerea
de energie în regiunea Dunării.

Localizarea lanţurilor de valori 
şi facilitarea absorbţiei biomasei 
pe piaţa pentru producerea
de energie în coridorul Dunării.

Promovarea porturilor ca locație 
pentru prelucrarea, manipularea și 
stocarea biomasei pentru producerea 
de energie.

Utilizarea sporită a logisticii dunărene 
pentru reducerea emisiilor, stabilirea 
unui sistem de transport cu emisii 
reduse de carbon şi îmbunătăţirea 
performanţei de mediu de-a lungul 
lanţurilor de valori din bioenergie.

BeneficiiBeneficii

Persoane de contact:
Thies Fellenberg, t.fellenberg@fnr.de
(Coordonator de Proiect)

Grigoris Papageorgiadis, gp@arbio.ro
(Manager Comunicare)

Urmăriţi-ne pe Social Media:

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

Proiectul ENERGY BARGE este cofinanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF).

Data începerii: 01-01-2017
Data finalizării: 30-06-2019 

Buget în Euro
Total: 2.323.519,65
Contribuţia ERDF: 1.974.991,67

Parteneri:

© Port of Straubing

© Port of Straubing

© Port of Straubing

© Via donau



www.interreg-danube.eu/energy-barge

Principalul obiectiv al proiectului ENERGY BARGE 
este de a valorifica potenţialul de energie verde 
din biomasă de-a lungul fluviului Dunărea într-un 
mod durabil, sporind securitatea şi eficienţa 
energetică în ţările dunărene.

Proiectul va reuni actori-cheie de-a lungul 
întregului lanţ valoric, părţi interesate din 
industria bioenergiei, porturi dunărene, precum şi 
autorităţi publice relevante şi părţi interesate din 
domeniul politic.
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În colaborare cu sectorul bioenergiei și cel logistic al 
Dunării, vor fi dezvoltate interacțiuni de învăţare 
transnaționale, proiecte-pilot pentru a culege experiențe 
practice și recomandări de politici pentru cele două 
sectoare de activitate. Acest lucru va ajuta autoritățile 
publice și factorii de decizie de la nivel regional, național și 
transnațional să pună capăt diferenţelor dintre țările 
dunărene în ceea ce privește know-how-ul, echipamentele 
și infrastructura pentru lanțurile de aprovizionare cu 
biomasă.

Proiectul sprijină dezvoltarea unor noi rețele energetice 
bazate pe o infrastructură adecvată de transport și 
distribuție. În conformitate cu obiectivul Strategiei UE 
pentru regiunea Dunării de a crește cu 20% transportul de 
mărfuri pe Dunăre până în 2020, ENERGY BARGE își 
propune integrarea navigației pe Dunăre în lanțurile de 
aprovizionare din sectorul de bioenergie.

Logistică dunăreană

Regiunea Dunării oferă un mare potențial pentru energia 
verde, deoarece o cantitate mare de biomasă este 
disponibilă de-a lungul fluviului. Pentru a îmbunătăți 
securitatea și eficiența energetică a zonei, este esențial să 
sprijinim cooperarea transnațională între actorii cheie din 
domeniul bioenergiei.

Bioenergie

Schimb de cunoştinţe şi experienţeMisiunea noastră…

... este să îmbunătățim 
securitatea și eficiența 
energetică în zona Dunării 
prin sprijinirea transferului 
de cunoştinţe și experienţă şi 
cooperarea transnațională 
între actorii-cheie din 
domeniul bioenergiei.
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