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A prioritási területet Csehországgal koordináljuk





A fenntartható energia prioritási terület koordinátorai:


Csehország (Miniszterelnökség)



Magyarország (Külgazdasági és Külügyminisztérium)

Döntéshozó szerv: Irányító testület (Steering Group) – a Duna Régió Stratégia 14 országa által delegált
kormányzati szakértők
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A szakpolitikai koordinációtól a projektfejlesztésig

A prioritási terület az alábbi munkamódszert alkalmazta:
1.

2012-ben több olyan kezdeményezésünk volt (Duna Régió Gázpiaci Modell és Duna Régió
Gáztároló Elemzés), melyek jelentős politikai hatással voltak az EU közös érdekű projektek
(Projects of Common Interest - PCI) végleges listájának kialakítására. Ezt követően, 2013-ban a
hangsúlyt a megújuló energiaforrásokra és a villamos energiára helyeztük át.

2.

A gázpiaci modell esetében már jól bevált megközelítést alkalmazva olyan, az országok közös
gondolkodását ösztönző regionális lefedettségű tanulmányokat készíttettünk, melyek
bemutatták az aktuális helyzetet és javaslatokat fogalmaztak meg a megújuló energiaforrások
további fejlesztésére.

3.

Tekintettel a pénzügyi forrásaink korlátozott voltára, azokra a megújuló energiaforrásokra
fókuszáltunk, amelyek még mindig jelentős kiaknázatlan potenciált jelentenek a
Régiónak: a biomasszára és a geotermikus energiára. Az energiahálózatok „okosításáról” szóló
regionális eszmecsere kezdeményezésével a megújulóknak a villamosenergia-hálózatba
táplálhatóságát is elemeztük. A Duna-régió országok megújuló villamosenergia piacáról szóló
jelentés naprakész értékelést adott a megújuló villamosenergia-termeléshez kapcsolódó
fejlesztésekről.

4.

2014-ben a projektfejlesztés felé fordultunk geotermikus és a biomassza projekt koncepcióink
kidolgozásával, emellett folytattuk a szakpolitikai koordinációs munkát is.

Ezeknek a kezdeményezések a középtávú célja az volt, hogy
ösztönözzék a befektetéseket, a munkahelyteremtést és a
versenyképességet az egész Duna-régióban.
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Duna-régiót lefedő regionális kiadványaink

A PA2 hármas megközelítése:
Az energiapolitikák regionális koordinációja

I.


DR Gázpiaci Modell – 2012. október;



DR Gáztárolói piaci elemzés– 2013. március;



A Duna Régió országok megújuló energiaforrásból származó villamosenergia piaci elemzése – 2013. november;



A RES irányelv rugalmassági mechanizmusainak lehetséges alkalmazása a Duna Régióban – 2014. február;



DR Biomassza akcióterv– 2014. február;



DR Geotermikus energia jelentés – 2014. június;

II.

Nem EU-tag országok energiapiaci
integrációjának elősegítése


Képzési program Moldovában –2013. február-július;



ERRA Esettanulmány – A szolgáltatási színvonal
minőségének szabályozása az energia iparban – Magyar
esettanulmány európai kitekintéssel (angol és orosz
nyelven) – 2014. február

III. Csúcstechnológiák fejlesztésének
támogatása


DR Okos hálózati koncepció – 2014. január
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DR Biomassza Akcióterv & Projekt konzorcium



A PA2 Irányító Testülete 2012. decemberében jóváhagyta a koncepció
megvalósítását;



2013. januárjában elkezdtük a munkát szakmai partner (ÉMI
Nonprofit Kft.) bevonásával;



Közös Deklaráció elfogadása az Irányító Testület által 2013.
júniusában a bioenergia termelés fenntarthatóságáról;



A Biomassza Akcióterv tanulmány 2014. februárjára elkészült;



A prioritási terület több helyről is meghívást kapott, hogy prezentálja
a tanulmány eredményeit:


2014. március, Temesvár - 4motors conference;



2014. május, Trieszt - Danube Inco.NET meeting;



2014. június, Bécs – JRC Scientific Support to the DR conference;



2014. november, Bécs – 4th Danube Region Business Forum;



2014. novemberében biomassza projekt kezdeményező megbeszélés a
KKM szervezésében Budapesten hét Duna-országból közel 30
intézmény részvételével;



A projekt vezető partnere a gödöllői Szent István Egyetem;



2015. januárjára a projekt koncepció véglegesítése és a konzorcium
megalakítása megtörtént.
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DR Geotermikus jelentés & Projekt konzorcium



A PA2 Irányító Testülete 2012. decemberében jóváhagyta a
koncepció megvalósítását;



2013. novemberében geotermikus projekt kezdeményező
megbeszélés a KKM szervezésében Budapesten 11 Duna-országból
közel 20 intézmény részvételével;



A projekt vezető partnere a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet;



A projekt 2013. novemberében 25.000 euró támogatást nyert el a
PA10 (Intézményi kapacitás és együttműködés) által kezelt
Technical Assistance Facility forrásból a projekt koncepció
véglegesítésére;



2014. júniusában publikáltuk a DR Geotermikus energia jelentést a
projekt partnerektől kapott információk alapján;



A projekt 2014. novemberében 44.000 euró támogatást nyert el a
PA10 (Intézményi kapacitás és együttműködés) által kezelt START
forrásból, a projekt előkészítése hat Duna-országban hamarosan
kezdődik;
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www.danube-energy.eu
szilard.arvay@mfa.gov.hu

Köszönöm a
figyelmet!

