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& Логистика
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Обмен на опит и добри практики, 
разширяване разполагането на 
биомаса за добив на енергия в 
Дунавския регион. 

Идентифициране на веригите за 
създаване на стойност и улесняване 
пазарната реализация на биомасата 
предназначена за добив на енергия в 
Дунавския коридор.

Популяризиране на пристанищата 
като място за обработка и съхранение 
на биомаса за производство на енергия. 

Повишеното използване логистиката 
по Дунава ще спомогне за намаляване 
на емисиите, създаване на 
транспортна система с ниско ниво на 
отпадъчен въглерод и подобряване на 
екологичните характеристики на 
работа на всеки етап от веригите за 
създаване на стойност в областта на 
биоенергията. 

Ползи Ползи:

Лице за контакт:

Тийс Феленберг, t.fellenberg@fnr.de
(Координатор на проект)

Григорис Папагеоргиадис, gp@arbio.ro

(Мениджър Комуникации)

Следвайте ни в социалните медии:

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

Проектът “ENERGY BARGE” е съ-финансиран от
Европейски Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР).
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Целта на трансграничния проект за региона на 
р. Дунав “ENERGY BARGE” е да разработи 
значителния потенциал за възобновима 
зелена енергия в Дунавския регион, като по 
този начин увеличи енергийната осигуреност 
и ефикасност за държавите по поречието й. 
     

Проектът ще ангажира в сътрудничество 
ключови фигури по цялата верига за 
създаване на стойност, фирми за биомаса и 
пристанища по р. Дунав, както и съответните 
обществени органи и лицата определящи 
звързаното с това законодателство. 

ENERGY BARGE
ENERGY BARGE – Изграждане за пояс Зелена енергия & Логистика ENERGY BARGE – Изграждане за пояс Зелена енергия & Логистика 

Международни инициативи за обмен на познание, 
пилотни проекти за натрупване на практически опит 
и препоръки за политики ще се разработват в 
сътрудничество с биоенергийния сектор и сектора за 
логистика по Дунава. Това ще помогне на обществените 
органи и законодателите на регионално, национално и 
международно ниво да преодолеят различията между 
държавите в Дунавския регион по отношение на  “ноу-
хау”, оборудване и инфраструктура за веригите за 
доставка на биомаса.  

Проектът поддържа развитието на нови енергийни 
мрежи базирани на адекватна инфраструктура за 
транспорт и разпространение. 
Съгласно целта на Стратегията за Дунавския Регион на ЕС 
за увеличаване обема на товарния транспорт по Дунава с 
20% до 2020 г., ENERGY BARGE си поставя за цел 
интегрирането на навигацията по Дунава в мрежа за 
доставка на биоенергия. 

Логистика по Дунава

Дунавският регион има значителен потенциал за 
производство на зелена енергия поради наличието на голям 
обем биомаса по поречието на реката. За подобряване 
енергийната осигуреност и ефективност на района, на който 
е посветена програмата, от съществено значение е да се 
насърчи обменът на “ноу-хау” и сътрудничеството между 
ключовите фигури в областта на биоенергията. 

Биоенергия

Познание
Целта ни... 

е да подобрим енергийната 
осигуреност и ефективност 
на Дунавския регион. Ще 
съдействаме за обмен на 
“ноу-хау” между страните и 
за сътрудничество между 
ключовите фигури по 
цялата верига за създаване 
на стойност. 

Проектът 
ENERGY BARGE 

е финансиран в
сътрудничество

с Европейския Фонд
за Регионално

Развитие
(ЕФРР). 
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