
ENERGY BARGE

Изграждане на Пояс Зелена 
Енергия и Логистика

Информационен бюлетин

ENERGY BARGE биоенергия онлайн-приложенията могат 
да бъдат намерени на Modal Shift Platform for Green Bio- 
energy Logistics

www.energy-barge.eu

www.interreg-danube.eu/energy-barge

Building a Green Energy & Logistics Belt

www.interreg-danube.eu/energy-barge

Exchange of experiences and best 
practices, extending the deployment
of biomass for energy production
in the Danube region.

Mapping the value chains and facilitate 
market uptake of biomass for energy 
production in the Danube corridor.

Promotion of ports as location
for processing, handling and storage
of biomass for energy production
supports port development.

Increased use of Danube logistics
will help to reduce emissions, to 
establish a low-carbon transport 
system and to improve the 
environmental performance along 
entire bioenergy value chains.

BenefitsBenefits

Contact Persons:
Thies Fellenberg, t.fellenberg@fnr.de
(Project Coordinator)

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

Follow us on Social Media:

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

ENERGY BARGE is co-funded by the
European Regional Development Fund (ERDF).

Start date: 01-01-2017 - End date: 30-06-2019

Budget in Euro
Overall: 2.323.519,65
ERDF Contribution: 1.974.991,67

Partners:

Контакт

 Партньорите в проекта

Научи за нас тук

Thies Fellenberg, t.fellenberg@fnr.de
(координатор на проекта)

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

Проектът ENERGY BARGE е съ-финансиран от Европейския 
Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР)
www.interreg-danube.eu/energy-barge



Кои приложения са на Ваше разположение?

Какви функционалности има приложението?

На платформата Modal Shift Platform, са интегрирани три приложения 
чрез т.н. joint dynamic map view. Те са:

Биомаса & Биоенергия Атлас
Атласът дава поглед върху фирмите в сектора, бизнес контакти и 
георграфското разположение на суровината - биомаса в Дунавския 
регион.

Приложение Дунавска логистика
Приложението предлага практически съвети и мрежа от партньори в 
сферата на логистиката на зелена енергия в Дунавския регион.

Добри практики
Приложението съдържа работещи примери за утилизацията на 
биомаса, както и информация за предимствата от използването 
на вътрешните водни пътища за транспорт на биомаса и от 
локализацията на бизнеси по пристанищата. Възможност за 
сравнение на Вашия бизнес с добри практики.

    Интерсекторална и динамична визуализация на участниците на      
    пазара за биоенергия и Дунавската логистика за развитие на   
    бизнес
    Наръчник с практична информация за транспортиране на биомаса   
    по река Дунав
    Опция за регистрация на фирма
    Опция за проследяване на търговски потоци
    добри примери за интегриране на биоенергия и Дунавска        
    логистика
    Опция за проучване на информация и проектни доклади

… и използвайте онлайн платформата Bioenergy and Modal Shift 
Platform – място, на което ще намерите информация както за 
бизнес-сектора биомаса и биоенергия от Дунавския регион, така и 
информация за подунавската логистика!
www.energy-barge.eu

Присъединете се към нас

Платформата ENERGY BARGE и предимствата от нея за Вас 
накратко

Опознайте национални и 
транснационални пазари 
за биомаса и биоенергия в 
Дунавския регион.

Научете как Дунавската логистика 
може да осъществи транспорт 
на биомаса и как подунавските 
пристанища могат да се превърнат 
в центрове за биомаса и 
биоенергия. Прочетете практически 
съвети на тема транспорт, 
обработка и съхранение на 
биомаса по поречието на р. Дунав. 

Използвайте платформата 
ENERGY BARGE  за да намерите 
нови партньори по веригите 
на стойността и на доставките 
на биоенергия и открийте нови 
възможности за нови логистични 
решения.

Научете за актуални стойности 
на импорта и експорта на 
биомаса, които са релевантни 
за биоенергиийния сектор и се 
запознайте с добри практики 
за подобрено и устойчиво 
използване на биомаса за
добиване на биоенергия.

Пазари за 
биоенергия

Зелена логистика 
по река Дунав

Намери партньорВерига на 
стойността


