8-9 iunie: Comunitatea Smart Grids din Europa se reunește la București
În perioada 8-9 iunie 2017 va avea loc la București, la Phoenicia Grand Hotel, întalnirea de
lucru a comunității ERA-Net Smart Grids Plus – SG+ Knowledge Community.
Viziunea asupra rețelelor inteligente din Europa este de a crea un sistem de energie
electrică care să integreze energia regenerabilă și să permită tehnologii flexibile de
consum și producție.
Scopul inițiativei ERA-NET Smart Grids Plus este de a sprijini dezvoltarea tehnologiilor, a
modelelor de piață și de a încuraja colaborarea transnațională în domeniul cercetării.
ERA-Net Smart Grids Plus construiește o ‘comunitate de cunoaștere’, care implică proiecte
cheie demonstrative și experți din întreaga Europă, pentru a susține schimbul de
experiențe între proiecte și programe, plecând de la nivel local până la nivel european.
UEFISCDI și coordonatorii inițiativei ERA-NET Smart Grids Plus, în care sunt implicate
peste 20 de țări și regiuni din Europa, au invitat la București specialiști din domeniul
energiei, din spațiul public și privat, să ia parte la evenimentul de lansare a celei de-a treia
competiții a acestei inițiative ce se va deschide în septembrie 2017 și să participe la
dezbateri asupra viitorului energiei cu experții Smart Grids Plus Knowledge Community.
La dezbateri vor participa Adrian Curaj, director general al UEFISCDI, Aleksandra
Kronberga, responsabil politici New Energy Technologies Unit, DG Energy de la Comisia
Europeană, Fredrik Lundström, vicepreședinte ERA-Net SG+, Karina Barnholt Klepper,
responsabil gestionarea apeluri de proiecte ERA-Net SG+, Ludwig Karg, echipa de suport a
inițiativei.
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Pe parcursul celor două zile vor fi organizate grupuri de lucru tematice care vor aborda
subiecte precum:
 Arhitectura și modelarea sistemelor
 Implicarea consumatorilor și a cetățenilor
 Interoperabilitate și standardizare
 Reglementarea și dezvoltarea pieței
 Sinergii privind stocarea si transportul energiei
Pentru detalii despre agenda preliminară a evenimentului, vă rugăm să accesați pagina
web: www.eranet-smartgridsplus.eu sau să transmiteți un mesaj pe adresa
pr@uefiscdi.ro.
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