
2012 2013 2014 2015

 
PA 2 se zaměřila na energetickou bezpečnost, trh s plynem a infrastrukturou 
zemního plynu  
 
PA 2 přispěla ke zmapování stávajícího energetického prostředí v Podunají 
prostřednictvím přípravy a/nebo publikováním analýz zpětného toku zemního 
plynu, bezpečnosti dodávek, překážek bránících integraci trhu se zemním plynem, 
transparentnosti a dekarbonizace energetických trhů  
 
V květnu 2015 uspořádala PA 2 seminář zaměřující se na koncept Energetické unie 
a jeho potenciálním přínosem v oblasti Podunají  
 
V červnu 2015 členové řídící skupiny PA 2 zastupující 14 zemí Podunajské strategie 
přijali deklaraci, kterou zdůraznili význam posilování energetické spolupráce a 
deklarovali podporu plné integrace energetických trhů v Podunají (Declaration of 
the EU Stratregy for the Danube Region Priority Area 2 Steering Group on the Energy 
Union)  
 
Řídící skupina v rámci iniciativy START rozhodla o tom, že dva projekty získají 
finanční prostředky.  Projekt DanReGeotherm zabývající se geotermální energií a 
SMEP podporující rozvoj městské energetické politiky.  
PA 2 pomáhala se založením projektových konsorcií, které mají přinést konkrétní 
projekty s jasným dopadem na obyvatele tohoto regionu: DANUBIOM (na základě 
Akčního plánu pro biomasu v Podunají), REPLAN (zlepšení využití potenciálu 
obnovitelných zdrojů), RECROS – později přejmenován na RESTAR (poskytování 
obcím a řídícím orgánům nástroje pro posouzení lokální obnovitelné zdroje energie)  
PA 2 pokračovala ve spolupráci s ostatními makroregionálními strategiemi. Na 
jednání 10. řídící skupiny v květnu 2015 byli pozváni zástupci Jaderské a Jónské 
strategie, aby předložili své plány do budoucna.  
 

 
 
Cílem PA 2 bylo poskytnout přehled o činnosti v oblasti energetiky PA 2 zaměřující 
se na obnovitelné zdroje energie, energeticko-regionální charakteristiky s důrazem 
na nízkouhlíkovou budoucnost podunajského regionu.  
 
V únoru byl dokončen Akční plán pro biomasu v Podunají na základě sekundárního 
výzkumu a podkladů zemí Podunajské strategie. V červnu byl tento Akční plán 
prezentován ve Vídni na události s názvem „Event on the Scientific Support to the 
Danube Strategy“.  
 
PA 2 v dubnu publikovala zprávu „Potenciální užití flexibilních mechanismů RES 
směrnice v Podunají“. Dokument usiloval o uvolnění informačního vakua od přijetí 
Směrnice EP a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů z roku 2009. 
Existovalo jen omezené množství informací o příkladech flexibilních mechanismů 
v EU.  
 
V dubnu PA 2 publikovala zprávu „Monitoring trhu s obnovitelnou elektrickou 
energií v zemích Dunajského regionu“. 
 
V dubnu byl uspořádán ve Stockholmu seminář zaměřující se na sdílení dobré praxe 
mezi EU Strategií pro Podunají a EU Strategií pro oblast baltského moře.  
 
V červnu byl podrobněji prezentován Geotermální koncept v panelové diskuzi o 
využití geotermální energie během PA2 workshopu na Výročním fóru EUSDR. 
 

 
PA 2 zahájila diskuzi nad společným přístupem v oblasti inteligentních sítí, 
obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.  
 
Došlo k rozvinutí Akčního plánu pro biomasu v Podunají, Konceptu inteligentní sítě, 
konceptu týkají se geotermální energie a energetické účinnosti.  
 
V souvislosti se snahou zapojit země mimo EU do makro-regionální spolupráce, PA 
2 zveřejnila program zaměřující se na systematický přenos znalostí a odborné 
přípravy. Koncept byl vyvinut v úzké spolupráci s DG ENER a prvním partnerem se 
stalo Moldavsko, které tak mohlo těžit z workshopů k implementaci EU „acquis 
commmunautaire“ v oblasti energetiky.  
 
V červnu na 6. jednání řídící skupiny došlo ke schválení dvou společných závěrů – 
první se týkal analýzy skladování plynu v Podunají a druhý se zaměřoval na 
udržitelnost biomasy.  
 
PA 2 identifikovala a podpořila několik nových projektů prostřednictvím 
doporučujících dopisů.  
 
S podporou PA2, byl projekt NER300  zaměřující se na geotermální systém v jižním 
Maďarsku schválen Komisí s celkovým rozpočtem 116 milionů EUR 
 
PA 2 dále podpořila návrhy projektů, které byly předloženy v květnu během výzvy v 
programu Intelligent Energy Europe.  
 

 
V průběhu roku byly uspořádány celkem čtyři jednání řídící skupiny (3 v Budapešti, 
1 v Praze), a zároveň se uskutečnila Výroční konference na konci května 2012 
v Budapešti s více než 120 účastníky.  
 
PA 2 provedla zpočátku přehled stávajících struktur spolupráce v oblasti energetiky 
v Podunají. Aby nedocházelo k duplikaci a budování již existujících struktur, PA 2 
vytvořila dobrý vztah s Energetickým společenstvím (Energy Community), neboť zde 
existuje významné překrytí v oblasti územního pokrytí, ale i cílů.  
 
V červnu 2012 se sešli zástupci PA 2 s odborníky z DG ENER a diskutovali nad 
Dunajským modelem trhu s plynem. Model trhu s plynem pro Podunají představuje 
první hmatatelný produkt PA 2 s potenciálem vlivu na legislativní diskuzi o prioritách 
EU v oblasti energetické infrastruktury. 
 
PA 2 oficiálně kontaktovala pracovní skupinu North-South Gas vedenou DG ENER 
jejíž aktivity významné ovlivňují celý Podunajský region. PA 2 získala status 
pozorovatele a byla pozvána představit účastníkům skupiny Model trhu s plynem 
pro Podunají.  
 
PA 2 ocenila doporučujícím dopisem 8 podunajských projektů z 16 vybraných  
 
Během 4. jednání řídící skupiny přijala PA 2 řadu politických závěru pro rozvoj 
regionálního trhu s plynem.  
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