
ENERGY BARGE

Zöldenergia és logisztikai övezet 
kialakítása

TÁJÉKOZTATÓ

Bioenergia tudásátadás, tanulmányutak

Az ENERGY BARGE projekt modális váltást támogató 
platformja, amelyen keresztül az érintettek csatlakozhat-
nak a bio- és zöldenergia logisztikai láncához.

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:

Kapcsolattartó

Partnerek

Kövessen minket a közösségi médián

Thies Fellenberg, t.fellenberg@fnr.de
(projekt koordinátor)

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

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai 
Unió és Magyarország társfi nanszírozásával valósul meg.
www.interreg-danube.eu/energy-barge



Milyen funkciók érhetők el?

Milyen lehetőségeket kínál?

A modális váltást támogató platformon az alábbi három funckió 
található, mindegyik dinamikus térképnézetben:

Biomassza és Bioenergia Atlasz
Legyen átfogó képe a Duna régió biomassza és bioenergia ága- 
zatában érintett cégekről, azok elérhetőségeiről, az ágazathoz kap-
csolódó földterületek műveléséről, az alapanyagok fuvarozásáról.

Duna logisztika
Találjon partnereket és gyakorlati útmutatót a zöld- és bioenergia 
logisztikájához a Duna mentén.

Jó gyakorlatok
Ismerje meg a működő modelleket a biomassza hasznosításáról, 
a belföldi vízi fuvarozás előnyeiről, valamint a kikötők elhelyezke-
déséről, és hasonlítsa össze ezekkel saját működését.

    A bioenergia és a Duna logisztika piaci szereplőinek, szektorok  
    közötti és dinamikus ábrázolása üzletfejlesztéshez    
    Praktikus információkat tartalmazó kézikönyv a Dunán történő     
    biomassza fuvarozásáról
    Céges regisztráció lehetősége
    Kereskedelmi áruáramlás kimutatása
    Jó gyakorlati példák a bioenergia és a dunai logisztika 
    integrációjára
    Háttér-információk és projektbeszámolók

Élvezze a modális váltást támogató platform előnyeit! Ez az a 
digitális tér, ahol a Duna régió bimassza és bioenergia iparágának 
információi a dunai logisztikával találkoznak.
www.energy-barge.eu

Csatlakozzon hozzánk!

Az ENERGY BARGE platform előnyei az Ön számára

Fedezze fel a nemzeti és a 
határokon átnyúló bioenergia 
piacokat a Duna régióban.

Fedezze fel, hogyan egy- 
szerűsítheti a dunai logisztika a
biomassza szállítását, továbbá
hogyan válhatnak a dunai 
kikötők a bioenergia és a bio-
massza elosztó központjaivá. 
Gyakorlati útmutatót kaphat 
a biomassza Dunán történő 
fuvarozásához, kezeléséhez és 
raktározásához.

Használja az Energy Barge plat-
formot arra, hogy új partnereket 
találjon a bioenergia értékesítési 
és ellátási láncban! Fedezzen fel 
új logisztikai megoldásokat!

Átfogó képet kaphat a bio- 
energia szektor számára 
releváns biomassza import 
és export folyamatokról, és 
példákat láthat a biomassza 
bioenergetikai célú fenn-
tartható és hatékony felhasz-
nálásáról.

Bioenergia 
piacok

Zöld Duna 
logisztika

Találja meg 
partnerét! 

Értékláncok


