
Междурегионален семинар за всички заинтересовани експерти и
организации от енергийния сектор и такива, които имат влияние

върху енергийната политика

16.09.2021 г. в гр. Виена, Австрия

Целта на събитието е да се обменят знания, относно технически и законодателни аспекти
на Smart Grids (‘Интелигентни мрежи’).

За събитието
На 16.09.2021 г. ще се състои  междурегионален семинар и ще бъде представена новата
платформа за интелигентна енергия.
Участието  е  отворено  за всички заинтересовани експерти и организации  от енергийния
сектор или такива, които имат влияние върху енергийната политика. По време на семинара
участниците ще получат допълнителни  знания  за  умните  мрежи  от  техническа  и
законодателна гледна точка. Ще бъде представена и платформата по проект STRIDE, която
свързва мрежа от експерти, отговорни лица взимащи решения в енергийния сектор и други
заинтересовани страни за стимулиране на развитието на интелигентните мрежи в целия
Дунавски регион.

Повече за проект STRIDE
Проектът STRIDE по транснационална  програма  ИНТЕРРЕГ  Дунав осигурява трансфер на
знания, разработва инструменти за планиране, създавайки цялостна структура за подкрепа
на местните/регионалните власти за подобряване на енергийното планиране в Дунавския
регион. Понастоящем STRIDE извършва регионални анализи и разработва стратегии,
планове за действие и инструменти, позволяващи ускоряване, интегриране и включване на
интелигентните мрежи в местните/регионалните политики.

Местоположение 1150 Виена, Австрия, адрес: Hütteldorfer     straße     74  

Регистрация
Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация на адрес:
https://www.eventbrite.com/e/stride-mid-term-dissemination-event-tickets-164458980237

За информация и въпроси относно събитието: Цветомира Комитова, e-mail: 
tsveti.komitova@gmail.com

mailto:tsveti.komitova@gmail.com
https://www.eventbrite.com/e/stride-mid-term-dissemination-event-tickets-164458980237
https://event-wien.at/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/stride


Програма на събитието

CEST

9:30 Registration and welcome coffee

O
pening

session

10:00 Welcome by moderator – overview of the agenda 

10:10 Welcome by CPU – hosting partner

10:20 Quick prestation of the STRIDE project - LP

10:30 Energy transition (Lecture1)

S
ession 1

10:50 Smart grid motivations (Lecture 2)

11:10
First good practice – SINCRO.grid, presented by ELES (dr. Uroš 
Kerin)

11:40 Moderated Quick quiz challenge (short introduction to quiz rules) 

12:00 Short networking break

12:30 Cost-benefit analysis of SG projects (Lecture6) 

12:50 Smart grid (Lecture 3)

S
ession 2

13:10
Second Good practice - GAP Elektroistra (GAP - Grid Automation 
Planning) (representative from GAP Elektroistra) 

13:40 Moderated Quick quiz challenge

14:00 Lunch break

15:00 Energy and energy polices in EU (Lecture4)

S
ession 3

15:20 Smart grid strategy and roadmap (Lecture5)

15:40
Third Good practice - Viertel Zwei, presented by representative of 
Viertel Zwei

16:10 Moderated Quick quiz challenge 

16:30 Presentation of STRIDE platform & video Press
confer
ence

16:45 Wrap up and closure of the event   
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