Dorim să vă facem cunoștință cu proiectul
CSSC Lab - Laboratorul pentru stocarea energiei durabile în
orașe și cuplarea sectorială
Întâlnire de lansare destinată publicului larg
29 Octombrie 2020, online

Despre proiectul CSSC Lab
Un studiu recent publicat de către Strategia UE pentru Regiunea Dunării – SUERD, Aria
prioritară 2, arată că sursele regenerabile de energie vor furniza 50% din cererea de energie SEE
în 2030. Cu niveluri mai ridicate de utilizare a energiei din SRE, stocarea energiei devine un
factor cheie în următoarea fază a tranziției energetice în toate țările dunărene. Chiar și în cele
mai avansate regiuni, introducerea de aplicații inovatoare de stocare a energiei și de cuplare
sectorială tocmai a început să capete impuls. Întrucât aceste provocări afectează în mod
deosebit orașele mijlocii și mai mici, sunt necesare soluții adecvate de stocare și cuplare
sectorială (CSSC) în orașe pentru a asigura o utilizare eficientă a energiei și o securitate
energetică sporită.
Proiectul CSSC Lab va pregăti terenul pentru accelerarea adoptării soluțiilor CSSC de către
orașele din regiunea Dunării, orașe care se află la un nivel foarte scăzut de implementare a unor
asemenea soluții, mai ales din cauza lipsei cunoștințelor în domeniu a părților interesate dar și a
neasumării riscurilor unor asemenea investiții de către autoritățile publice. Pentru a depăși
această barieră, proiectul CSSC Lab va implementa un program de consolidare a capacităților
pentru municipalități și va demonstra viabilitatea soluțiilor CSSC pentru orașele mijlocii și mici
din regiunea Dunării.
Agenția Locală a Energiei Alba-ALEA este partenerul român în consorțiul proiectului CSSC Lab.
Pentru detalii despre proiect: https://alea.ro/portofoliu/proiecte-europene/proiecte-europenein-derulare/cssc-lab

Întâlnire de lansare destinată publicului larg
Data: 29 octombrie 2020, 12:15 - 13:00 (limba engleză)
Locul: online pe platforma Microsoft Teams
Grupuri țintă: autorități publice locale și regionale, investitori, mass-media, public larg
Agenda
Ora

Descriere

12:15 - 12:20

Testarea conexiunii și mesajul de bun venit

12:20 - 12:30

Scurtă prezentare a proiectului CSSC Lab

12:30 - 12:45

Introducerea proiectelor pilot

12:45 - 13:00

Discuții, observații de încheiere

Vă rugăm să vă înregistrați aici: https://forms.gle/BaRok3n9iuyC6RWSA
Persoană de contact: Florin Andronescu, director ALEA, e-mail: contact@alea.ro

