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Welcome to the 2nd newsletter of the ENERGY BARGE 
project. The newsletter presents the progress of the 
project as well as the latest news regarding biomass and 
logistics in the Danube region. 
 
Currently, the ENERGY BARGE team conducted 
successfully the first National Workshop at the Danube 
Port of Ruse, Bulgaria. The National Workshop managed 
to gather the attention of local stakeholders from the 
fields of biomass and logistics and was covered live on 
Facebook and Twitter! 
 
In the meantime the project team has concluded the first 
two studies regarding the national legal framework for 
bioenergy within the Danube region, as well as the 
identification of the potential of biomass in the area.  
 
Our partners from the logistics sector have visited the 
ports of Aschaffenburg and Bamberg that are considered 
as best practice examples for the handling of biomass . 
 
 
The team of ENERGY BARGE 

The team of ENERGY BARGE during the second SCOM meeting 
In Ruse, Bulgaria (Image: @ ENERGY BARGE) 
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Екипът на “ENERGY BARGE” по време на втората среща 
на Ръководния Комитет в Русе, България 
(снимка: @”ENERGY BARGE”)

Партньорите

В проекта участват 
15 партньори от 
7 държави:

7 партньори от сектора за биомаса/
биоенергия

6 партньори от сектора за логистика, вкл. 5 
пристанища

3 партньори от изследователната област, 
които предоставят специализирани 
познания необходими за изпълнението 
на проекта (пространствено моделиране) 
или които имат специализирани познания 
и мрежи в своите региони (биогорива и 
биомаса).

Представяме Ви Втория бюлетин по проекта “ENERGY 
BARGE”. Бюлетинът запознава с развитието на проекта, 
както и с поседните новини по темите биомаса и 
логистика в Дунавския регион. 

Неотдавна екипът на “ENERGY BARGE” проведе 
успешно първия Национален Семинар в Дунавското 
пристанище Русе, България. Семинарът привлече 
вниманието на местни фигури от областта на биомасата 
и логистиката и бе предавано на живо по Facebook и 
Tweeter!

Междувременно екипът на проекта проведе първите две 
проучвания за националната правна рамка за биоенергия 
в Дунавския регион, както и за идентифициране на 
потенциална биомаса в областта. 

Нашите партньори от центъра за логистика посетиха 
пристанищата Ашафенбург и Бамберг, считани за най-
добрия пример от практиката за работа с биомаса. 

Екипът на “ENERGY BARGE”

Проектът “ENERGY BARGE” е съ-финансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР)

https://www.facebook.com/energybarge/
https://twitter.com/energy_barge


ENERGY BARGE organized on 28th of June the first 
National Workshop in Ruse, Bulgaria. The workshop 
was coordinated by the Bulgarian partner “Technology 
Center Sofia” and the Lead Partner FNR. The aims and 
scopes of the project have been presented to the 
Bulgarian stakeholders, followed by a lively discussion 
about local barriers and opportunities of the local 
logistics and biomass market. 
 
The Workshop started with an introduction of Mr.  
Jurgen Eisele from Technology Center Sofia. Mr. Spas 
Tumbev from the Forest Agency of Bulgaria presented 
the current status of the Bulgarian Biomass market and 
the vision for the forest development of Bulgaria. 37% 
of the territory is covered by forests (4,222,874 
hectares in total). 
 
Ms. Anna Natova, director of the Bulgarian Ports 
Infrastructure Company presented the Danube River 
Ports of the country (15 in total) and the plans for their 
development. 

After concluding the first part where the attendants got 
a first analysis of the market situation in the country, 
Ms. Ann-Kathrin Kaufmann from Biocampus Straubing 
and Ms. Milica Gvozdic from Via Donau hosted the user 
forum, where local stakeholders debated, exchanged 
proposals and ideas for the development of biomass 
and logistics in the area. 
 
Following the Workshop the attendants had the chance 
to visit the company BULMARKET and the Ruse-West 
Port. 
 
The presentations from the Bulgarian National 
Workshop are available at the ENERGY BARGE project’s 
website (please press here).  
 
 
 
The next Workshop of the ENERGY BARGE project will 
be held in Zagreb on 18th January 2018. 

Bulgarian National Workshop 
in Ruse 
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Национален Семинар 
в Русе, България

На 28 юни “ENERGY BARGE” организира първия На-
ционален Семинар в Русе, България. Координатори 
на семинара бяха българският партньор “Технолоджи 
Сентър София” и водещият партньор “FNR”. Целите и 
обхватът на проекта бяха представени на българските 
представители на бранша, последвани от оживена дис-
кусия за местните трудности и възможностите на мест-
ния пазар за логистика и биомаса. Г-н Юрген Айзеле 
от “Технолоджи Сентър София” откри семинара. Г-н 
Спас Тумбев от българската Агенция по Горите пред-
стави състоянието към момента на българския пазар на 
биомаса и визията за развитието на горите в България. 
Горите заемат 37% от територията на страната (общо 
4,222,874 хектара). 

Г-жа Анна Натова, директор на държавно предприятие 
“Пристанищна Инфраструктура” представи 15-те прис-
танища по р. Дунав в страната и плановете за тяхното 
равитие. 

След приключване на първата част, в която на участни-
ците бе представен анализ на пазарната ситуация в стра-
ната, г-ца Анн-Катрин Кауфман от “Биокампус Страу-
бинг” и г-ца Милица Гвоздич от “Виа Донау” бяха дома-
кини на потребителския форум, където местни лица от 
бранша водеха дебати, обменяха предложения и идеи за 
развитието на биомасата и логистиката в района. 

След семинара участниците имаха възможност да посе-
тят дружество “БУЛМАРКЕТ” и “Пристанище Русе-За-
пад”.

Презентациите направени в рамките на Националния 
Семинар в България са достъпни в интернет страницата 
на проект “ENERGY BARGE” (линк).

Следващият семинар на проект “ENERGY BARGE” ще 
се състои в Загреб на 18.01.2018 г. 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/energy-barge/section/presentations


On Monday 29th and Tuesday 30th of May, the ENERGY 
BARGE port partners under the lead of the Port of 
Vienna and Via Donau visited the ports of Aschaffenburg 
and Bamberg. 
 
Both of the ports located at the river Main are European 
best practice examples for ports dealing with biomass 
and bioenergy outside the Danube region. 
 
The ENERGY BARGE group learned about the two ports’ 
business development strategies, experiences with 
handling of biomass and settling of biomass and 
bioenergy companies in their area and visited the two 
companies Bioenergie Aschaffenburg GmbH that runs a 
biomass CHP plant in the port of Aschaffenburg and the 
BayWa Agrar in the port of Bamberg. 
 
Also, the project was presented to these important 
stakeholders and the consortium invited them to actively 
participate and benefit from ENERGY BARGE’s outputs. A 
big thank you for the warm welcome and see you soon at 
the Danube! 
 

Site visits at the ports of Aschaffenburg and Bamberg 

EUSDR lists ENERGY BARGE as one 
of the 9 Strategic Projects for the Danube area 
On 13 June 2017, the EU Strategy for Danube Region 
(EUSDR) National Coordinators have conferred the 
“EUSDR Strategic Project” status on nine projects, 
showcasing the successful progress, joint efforts and 
commitment of the Danube Region countries and 
relevant stakeholders in implementing the Strategy 
through projects. ENERGY BARGE project is one of the 
projects that was selected by EUSDR. 
 
This is the result of a collective effort led by the Danube 
Strategy Point (DSP) -- involving the key implementers 
of the EUSDR i.e. the Priority Areas Coordinators (PACs) 
and Steering Group Members, project promoters and 
ultimately the National Coordinators -- which aimed at 
identifying projects with high macro-regional impact 
benefitting the Danube Region and its EU Strategy. 
 
The EUSDR Strategic Projects’ selection and validation 
process followed a bottom-up approach in line with the 
methodology and selection criteria set up in the 
Concept Paper for EUSDR Strategic Projects. 
 
The overall process considered some 31 projects 
initially identified by five EUSDR Priority Areas which  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
have decided to pursuing the status of “EUSDR Strategic 
Project” for selected projects in their respective areas, 
namely PA1a (Mobility Waterways), PA3 (Culture & 
Tourism), PA6 (Biodiversity & Landscapes), PA9 (People 
& Skills), and PA10 (Institutional Capacity). This pre-
selection phase was followed by a comprehensive 
quality review conducted by the DSP which has led to 
the recommendation that nine projects meet the EUSDR 
strategic value and attributes defined in the Concept 
paper.  
For more information please press here. 
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На 13.06.2017 г. Националните координатори на Стра-
тегията на ЕС за Дунавския Регион (СЕСДР) удостои-
ха със статут “Стратегически Проект на СЕСДР” девет 
проекта отразяващи успешното развитие, съвместните 
усилия и ангажираност от страна на държави от Дунав-
ския регион и съответните фигури от бранша да осъ-
ществят Стратегията чрез проекти. Проектът “ENERGY 
BARGE” е един от избраните от СЕСДР. 

Това е резултат на съвместното усилие организирано 
от Дунавската Стратегическа Точка  (ДСТ) – включващо 
ключовите изпълнители на СЕСДР, т.е. Координаторите 
на Приоритетни Области (КПО) и членовете на Ръко-
водни Групи, популяризаторите на проекти и, накрая, 
Националните Координатори – чиято цел е да иденти-
фицират проекти със значително макро-регионално въз-
действие, които да благоприятстват Дунавския регион и 
посветената му европейска Стратегия.  

Процесът на селекция и одобрение на проекти от стра-
на на СЕСДР е последвал подбор основан на подход ори-
ентиран от детайла към общото, съгласно методологията 
и критериите за избор указани в Документа за Концеп-
цията за Стратегическите Проекти на СЕСДР. 

Разгледани са общо 31 проекта първоначално свър-

В понеделник, 29-ти, и вторник, 30-ти май, партньори-
те в “ENERGY BARGE”, които представляват пристани-
ща, под ръководството на “Пристанище Виена” и “Виа 
Донау” посетиха пристанищата Ашафенбург и Бамберг. 

И двете пристанища, разположени да р. Майн, са 
най-добри примери от практиката за работа с биомаса и 
биоенергия извън Дунавския регион. 

Групата на “ENERGY BARGE” научи за бизнес страте-
гиите за развитие на двете пристанища, опита им в рабо-
тата с биомаса и учредяване на дружества за биомаса и 
биоенергия в техния район, и посетиха двете компании 
“Bioenergie Aschaffenburg” GmbH, която управлява завод 
за биомаса за Комбинирано Производство на Топлинна 
Енергия и Електричество в пристанището Ашафенбург 
и “BayWa Agrar” в пристанището на Бамберг.  

Проектът бе представен и пред тези важни фигури от 
бранша и консорциумът ги покани активно да участват 
в да се възползват от наученото от “ENERGY BARGE”. 
Сърдечно благодарим за гостоприемството и очакваме 
да се видим отново на Дунава!

зани с пет Приоритетни Области на СЕСДР, които са 
потърсили одобрение зa статут на “Стратегически 
Проект на СЕСДР” за избраните проекти в своите съ-
ответни области, а именно: РА1а (Водни пътища за 
мобилност), РА3 (Култура и Туризъм), РА6 (Биораз-
нообразие и Ландшафт), РА9 (Хора и Умения) и РА10 
(Институционален Капацитет). Тази пре-селективна 
фаза е последвана от подробен анализ на качеството из-
вършен от ДСТ, който води до констатацията, че девет 
проекта отговарят на стратегичната стойност на СЕСДР 
и атрибутите посочени в Документа за Концепцията.  
За повече подробности, моля използвайте този линк.

СЕСДР Посочва ENERGY BARGE 
като Един от 9-те Стратегически Проекта 
за Дунавския Регион

Посещение на пристанищата в Ашафенбург и Бамберг

http://www.danube-region.eu/communication/news/616625-first-eusdr-strategic-projects-selected-and-validated-by-the-national-coordinators


ENERGY BARGE -  National meeting organized 
by ICARST in Bratislava, Slovakia 
 

ENERGY BARGE at EUSDR PA1a steering group meeting 
 

ENERGY BARGE was invited by the Steering Group of the 
EU Strategy for the Danube Region PA1a (Mobility / 
Waterways) to present an update of progress activities 
during its 12th meeting in Vienna on 11th May 2017. 
This event was an excellent occasion to present currently 
on-going Danube waterway projects from different 
programmes with special focus on the initiatives co-
funded by the Danube Transnational Programme (DTP). 
In this respect, the ENERGY BARGE project, with its 
outstanding  cross-sectoral approach bringing  together 
key actors along the entire bioenergy Danube was 

presented. 
In addition, the status of the implementation of the 
Fairway Rehabilitation and Maintenance Masterplan 
together with the updates of the Danube countries on 
their waterway management works and plans were 
presented. 
All project initiatives have been welcomed by the 
representatives of DG MOVE, DG Regio and the Danube 
Strategy Point. 
The next Steering Group meeting of PA1a is scheduled for 
29th November 2017 in Brussels. 

The National Meeting was taking place at the Slovak 
Chemical Library, Slovak University of Technology in 
Bratislava on 18th August 2017. At the National 
Meeting 22 participants from 7 institutions and 3 
Universities were participating. 
The meeting was opened by Prof. Miertuš, Director 
General of ICARST, who thanked to all participants for 
their participation and especially to the main organizer 
Prof. Bakoš (ICARST), who is responsible for the 
implementation of the ENERGY BARGE project on 
behalf of ICARST. 
Prof. Bakoš presented the topic “Mapping of 
bioenergetic sector in Danube belt”, followed by 
“Building the green energetic and logistic belt along 
Danube”. A third lecture was presented by Prof. 
Ondrejovič about the Work Package “Implementation 
and Policy”. Afterwards a round table discussion was 
organized where a rich discussion developed. 
Several experts contributed to the round table 
discussion, namely Prof. Katuščák, Prof. Chodák, Sr., Dr. 
Šurina, Mr. Ceben, Prof. Bakoš, Prof. Ondrejovič and 
Prof. Miertuš. The National Meeting provided a good 
platform for the coordination of the further 
implementation of the project, especially for the Work 
Packages “Mapping bioenergy sector” and 
“Implementation and Policy”. A very interesting 

discussion implied several contributions from the 
audience: 
• It was commented that it would be useful to assess in 

more detail the value of different types of wood 
which will influence a sustainability of various 
options for the use of wood (including waste wood). 
This will affect also sustainability of logistics. 

• Centralized option (which include the longer 
distance transport) vs decentralized option of the 
transformation of should be critically compared with 
decentralized options of transformation of biomass 
to energy 

• It was commented that the LCA method could be 
considered in some particular cases to assess 
viability of various options. 

• Possibilities of a country pilot study have been 
discussed as well. 

• It was also proposed that along with the 
implementation of the project which is focused 
mainly on logistic issues, it might be interesting to 
prepare a follow-up vision (future project proposal) 
in which the topics of integrated value chains could 
be considered including also biowaste availability, 
transformation technology (including biorefinery 
concept), technology transfer, knowledge transfer, 
harmonization of methodologies, e learning, etc. 
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“ENERGY BARGE” – Национално събрание организирано от 
Международния Център за Приложни Проучвания и Възобновими 
Технологии (МЦППВТ) в Братислва, Словакия

“ENERGY BARGE” на среща на ръководната група за РА1а на СЕСДР

Националното Събрание се състоя в словашката Химиче-
ска Библиотека, Словашки Университет за Технологии в 
Братислава, на 18.08.2017 г. Пристъстваха 22 участници от 
7 институции и 3 университета. 
Проф. Миертуш, Генерален Директор на МЦППВТ, откри 
събранието, като благодари на всички участници за при-
съствието им и специално на главния организатор, проф. 
Бакош (МЦППВТ), отговарящ за прилагането на проекта 
“ENERGY BARGE” от страна на МЦППВТ.
Проф. Бакош представи темата “Картографиране на Био-
енергетичния Сектор в Дунавския Пояс”, последвана от 
“Изграждане на Пояс Зелена Енергия и Логистика по Те-
чението на р. Дунав”. Проф. Ондрейович представи трета 
лекция посветена на Работния Пакет “Приложение и По-
литика”. След това бе организирана кръгла маса, където се 
разви многостранна дискусия. 
Няколко експерти допринесоха за дискусията около кръг-
лата маса, а именно проф. Катушчак, проф. Чодак, ст., д-р 
Шурина, г-н Цебен, проф. Бакош, проф. Ондрейович и 
проф. Миертуш. Националното събрание предостави до-
бра платформа за координиране на по-нататъшното при-
ложение на проекта, особено за работните пакети “Карто-
графиране на биоенергетичния сектор” и “Приложение и 
Политика”. Интригуващата дискусия предизвика няколко 
предложения от страна на слушателите:

• Бе изказано мнението, че би било полезно да се разгледа 
с по-голяма прецизност стойността на различни видове 
дървесина, което ще доведе до различни начини за  рацио-
налното й използване (вкл. отпадъчна дървесина). Това ще 
се отрази на разционалното приложение на логистиката. 
• Централизиран вариант (включващ транспорт на дълги 
разстояния) срещу децентрализиран вариант за превръ-
щане следва да бъде критично сравнен с децентрализиран 
вариант за превръщане на биомаса в енергия. 
• Изказа се мнение, че може да се помисли за прилагане на 
метода за Оценка на Жизнения Цикъл в някои специфич-
ни случаи за оценка на жизнеспособността на различни 
варианти.  
•  Бяха обсъдени и възможностите за пилотно проучване 
за страната.
•  Бе изказано мнението, че наред с прилагането на проек-
та, което се фокусира основно върху логистични въпроси, 
че би било интересно да се изготви и визия проследява-
ща резултатите (предложение за бъдещ проект), в която 
темите за интегрирани стойностни вериги може да бъдат 
разгледани като се включат и наличните биоотпадъци, 
преобразуващата технология (вкл. концепцията за биора-
финерия), технологичния трансфер, трансфера на знания, 
хармонизирането на методологии, електронното обучение 
и т.н.

Проект “ENERGY BARGE” бе поканен от Ръководната Гру-
па по Стратегия на ЕС за Дунавския Регион РА1а (Мобил-
ност / Водни пътища) да представи актуална информация за 
дейностите по развитието му, по време на 12-тото заседание 
във Виена на 11.05.2017 г. 
Това събитие предостави отлична възможност за пред-
ставяне на действащите в момента проекти за дунавските 
водни пътища от различни програми със специален фокус 
върху инициативите съ-финансирани от Транснационална 
Програма Дунав (ТПД). В тази връзка бе представен проект 
“ENERGY BARGE” с изключителния си подход засягащ 
множество сектори и свързващ ключови участници в произ-

водството на биоенергия по цялото протежение на р. Дунав. 
Освен това бе представена и ситуацията свързана с при-
лагане на Главния План за Рехабилитация и Поддръжка 
“Fairway”, заедно с актуална информация от държавите по 
поречието на р. Дунав за работата и плановете им за упра-
вление на водните пътища. 
Всички проектни инициативи бяха приветствани от пред-
ставителите на Главна Дирекция Мобилност и Транспорт, 
Главна Дирекция Регионална и Градска Политика и Дунав-
ска Стратегическа Точка.
Следващото заседание на Ръководната Група за РА1а е 
предвидено за 29.11.2017 г. в Брюксел.
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Contact Persons: 
Thies Fellenberg, t.fellenberg@fnr.de  
(Project Coordinator) 
 
Grigoris Papageorgiadis, gp@arbio.ro 
(Communication Manager) 

ARBIO is a non-profit organisation founded in 2012, legitimized at 
both national and international level in its efforts to improve the 
Biomass (and Biogas) sectors in Romania, through new initiatives and 
by promoting the importance and advantages of these sectors at the 
level of Romanian authorities, relevant stakeholders and the society 
on the whole.  
ARBIO represents the Biomass sector before the relevant authorities 
of Romania and is currently involved in the drafting and adoption of 
the new Biomass Law, the new Heat Law, and the new Promoting 
System for biomass projects, which are currently under preparation, 
for which ARBIO has submitted own proposals. 
ARBIO is a member of AEBIOM, the European Biomass Association, 
and Mr. Ilias Papageorgiadis, the president of the organization, is 
elected as member of the board, in December 2015. The organization 
is also a member of EBA, the European Biogas Association. 
For more information: www.arbio.ro 

www.interreg-danube.eu/energy-barge 

Запознайте се с партньорите на “ENERGY BARGE”!
ARBIO е организация с идеална цел учредена през 2012 г, легитимизи-

рана както на национално, така и на международно ниво в усилията си 
да усъвършенства секторите за биомаса (и биогаз) в Румъния чрез нови 
инициативи и популяризиране значението и предимствата на тези сектори 
на ниво румънските власти, съответните фигури от бранша и обществото 
като цяло. 

ARBIO представлява сектора за биомаса пред съответните власти в Ру-
мъния и понастоящем се занимава със създаването и приемането на нови 
Закон за биомасата, новия Закон за топлинната енергия и новата система 
за популяризиране на проекти свързани с биомаса, които са в процес на 
изготвяне, за което ARBIO е представила свои предложения. 

ARBIO е член на AEBIOM, Европейската Асоциация за Биомаса, а г-н 
Илиас Папагеоргиадис, президент на организацията, е избран за член на 
борда през 2015 г. Организацията членува и в ЕАБ, Европейската Асоци-
ация за Биогаз. 

За повече информация: www.arbio.ro

Следвайте ни в социалните медии:

Twitter: @Energy Barge 
LinkedIn: Energy Barge
Facebook: www.facebook.com/energybarge

Лица за контакт: 
Тийс Феленбърг, t.fellenberg@fnr.de
(Координатор на проект)

Григорис Папагеоргиадис, gp@arbio.ro
(Мениджър Комуникации)

www.interreg-danube.eu/energy-barge

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав

ENERGY BARGE
Изграждане на Пояс Зелена Енергия и Логистика

Проектът “ENERGY BARGE” 
е съ-финансиран от Европейския Фонд 
за Регионално Развитие (ЕФРР)

Ако желаете да получавате регулярно бюлетина на “ENERGY BARGE”, моля, регистрирайте се в 

интернет страницата на нашия проект: www.interreg-danube.eu/energy-barge

(в края на началната страница)
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