Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok
Mestská e-mobilita má zelenú!
V dňoch 1. a 2.marca 2017 sa zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, mesta
Senec ako asociovaní partneri a zástupcovia NoGravity, projektového partnera zúčastnili v malebnom
rakúskom mestečku RUST na úvodnej konferencii k medzinárodnému projektu eGUTS (Electric,
Electronic and Green Urban Transport Systems), ktorý sa realizuje cez Interreg Danube Transnational
Programme.
Projekt je zameraný na potenciál e-mobility v dunajskom regióne. Do projektu je zapojených 22
partnerov (13 projektových partnerov a 9 asociovaných partnerov) a jeho implementácia je
rozplánovaná na 30 mesiacov.
V rámci projektu majú byť okrem vytvorenia regionálnych strategických platforiem v zapojených
krajinách a lokálnych akčných plánov v zapojených mestách, vypracované tzv. eGUTS štandardy, eGUTS aplikácia ako aj školenia.
Jednou z aktivít projektu bude aj inštalácia elektrických nabíjacích staníc v zapojených mestách
(Senec-SK, Timisoara-RO, Neusiedler am See-AT, Paks-HU, Olomouc-CZ, Zadar-HR, Velenje-SI) a ich
testovanie. Široká verejnosť bude zapojená najmä počas Európskeho týždňa e-mobility a tzv. eMob
Rally, ktorá povedie cez tri zapojené krajiny (Rakúsko, Maďarsko a Slovensko).
Prvý deň konferencie bol venovaný podrobnému predstaveniu projektu a jeho aktivít ako aj
programových pravidiel ohľadom manažovania a financovania. Druhý deň konferencie otvorila
tlačová konferencia venovaná projektu a potenciálu e-mobility v Dunajskom regióne. Následne
odznelo niekoľko veľmi zaujímavých prezentácií zameraných na využívanie alternatívnych zdrojov
energie a e-mobilita a jej budúce trendy, porovnania regiónov Burgenlandu a Dolného Rakúska,
skúsenosti s používaním automobilu čisto na elektrický pohon a predstavenie prototypu tzv.
SharkBike.

Fotky z úvodnej konferencie
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Model elektromobilu - Tesla

zástupcovia slovenských partnerov (No Gravity, Mesto Senec a Reg.rozvojová agentúra Senec-Pezinok)

V prípade záujmu o viac informácii nás môžete kontaktovať na nižšie uvedené kontakty.
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