
ENERGY BARGE

Building a Green Energy 
and Logistics Belt

Výmenná návšteva bioenergetickej prevádzky

ENERGY BARGE online nástroje, dostupné prostredníctvom 
Modálnej platformy pre zelenú logistiku

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:

Kontakt

Partneri

Sledujte nás na sociálnych médiách

Thies Fellenberg, t.fellenberg@fnr.de
(Projektový manažér)

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

Projekt spolufi nancovaný z fondov Európskej únie (EFRR)
www.interreg-danube.eu/energy-barge

INFORMAČNÝ LETÁK 
K PROGRAMU



Aké nástroje sú dostupné?

Aké sú dostupné funkcie?

V rámci Modálnej Platformy sú prostredníctvom združeného 
dynamického zobrazenia mapy integrované tri nástroje:

Atlas biomasy a bioenergie
Získajte prehľad o krajine podniku, obchodných kontaktoch, pov-
rchu krajiny a toku surovín v dunajskom regióne

Dunajský logistický nástroj
Nájdite praktické spôsoby vedenia a partnerov pre zelenú logistiku 
bioenergie pozdĺž Dunaja

Nástroj dobrej praxe
Učte sa z funkčných príkladov použitia biomasy, ako aj z výhod 
plynúcich z vnútrozemskej vodnej prepravy a umiestnenia 
prístavov a porovnajte ich s Vaším prípadom

    Medzisektorová a dynamická vizualizácia účastníkov trhu s bio-
    energiou a dunajskej logistiky pre ďalší rozvoj Vášho podnikania
    Príručka s praktickými informáciami o preprave biomasy po
    Dunaji
    Možnosť registrácie Vašej spoločnosti     
    Pohľad na obchodné toky
    Príklady z praxe prepojenia bioenergie a 
    dunajskej logistiky
    Možnosť preskúmať zákulisné informácie a projektové správy

… a profi tujte z bioenergie a modálnej platformy pre zmenu – 
miesta, kde nájdete informácie o podnikaní s biomasou a bioener-
giou v rámci dunajského regiónu a o dunajskej logistike! 
www.energy-barge.eu

Pridajte sa k nám

ENERGY BARGE Platfora a jej výhody na prvý pohľad 

Preskúmajte národné a 
nadnárodné trhy v dunajskom 
regióne v oblasti biomasy a 
bioenergie.

Zistite, ako môže dunajská 
logistika zjednodušiť prepravu 
a ako sa z dunajských prístavov 
môžu stať centrá pre biomasu 
a bioenergiu. Získajte praktické 
rady pri preprave, manipulácii 
a skladovaní biomasy pozdĺž 
Dunaja.

Využite platformu ENERGY 
BARGE a nájdite si nových 
partnerov dodávateľsko-
odberateľských vzťahov v 
sektore bioenergie a objavte 
nové možnosti logistických 
riešení.

Získajte prehľad o aktuálnom 
importnom aj exportnom 
pohybe biomasy a zoznámte 
sa s príkladmi pre lepšie a 
udržateľné využitie 
energetickej biomasy.

Trhy s 
bioenergiou 

Zelená logistika 
na Dunaji

Nájdite svojho 
partnera

Hodnotové 
reťazce 


