
База даних стейкхолдерів у сфері енергетичної ефективності, 

відновлюваної енергетики та біоекономіки в рамках проекту Danube-

INCO.NET (Просування досліджень та інновацій у Дунайському регіоні)  

Проект Danube-INCO.NET функціонує із січня 2014 р. Він фінансується             

7-ю Рамковою програмою (FP7) ЄС та спрямований на підтримку Стратегії ЄС 

для Дунайського регіону (EUSDR) в галузі досліджень та інновацій (R&I). У 

той час коли EUSDR розглядає широкий спектр пріоритетів, проект Danube-

INCO.NET орієнтований в основному на двох з них: «суспільство знання» та 

«конкурентоспроможність регіону». Проект підтримує політичний діалог, 

створює наукові мережі, аналізує та підтримує R&I діяльність.  

В Україні як партнер Danube-INCO.NET виступає Інститут проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. 

Національний координатор – академік НАН України, доктор економічних наук, 

професор Б. Буркинський.  

Проект Дунай-INCO.NET триватиме 36 місяців та спрямовуватиме зусилля 

для того, щоб заходи, публікації та рекомендації, пов’язані зі співпрацею у 

сфері досліджень та інновацій, досягли якомога ширшої аудиторії та були 

залучені в майбутньому макрорегіональному розвитку Дунайського регіону.  

У рамках одного з напрямів робіт Проекту «Вирішення соціальних 

проблем: енергоефективність та відновлювальні джерела енергії в 

біоекономіці» здійснюється картування, спрямоване на виявлення найбільш 

відповідних стейкхолдерів, що діють у сфері енергоефективності, 

відновлюваних джерел енергії та біоекономіки в Дунайському регіоні. 

Результатом цих зусиль буде створення постійно оновлюваної бази даних, яка є 

ефективним інструментом для розвитку мереж, із кінцевою метою підтримати 

співпрацю та створити міжнародні партнерські стосунки.  

Кого ми шукаємо? Регіональні агентства розвитку, енергетичні агентства, 

асоціації, організації, неурядові організації, кластери і мережі, університети, 

науково-дослідні інститути, торговельно-промислові палати, державні органи, 

державні установи, міжнародні організації, які вже активно діють, або які 

бажають співпрацювати у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики 

та біоекономіки в Дунайському регіоні.  

Чому варто приєднатися до бази даних Danube-INCO.NET?  

– Ви отримаєте щомісячну розсилку новин у сфері Енергетики & 

Біоекономіки про майбутні заходи, відкриті конкурси та інші можливості 

співпраці, спеціально розроблені для розвитку міжнародних проектів, 

пов’язаних з енергетикою. Крім того, за допомогою розсилки проекту Danube-

INCO.NET, ви будете в курсі інших новин, пов’язаних з енергетикою, а також 

про регіональний трансфер технологій та відповідну інноваційну динаміку в 

Дунайському регіоні.  



– Ви будете ідентифіковані та запрошені взяти участь у заходах проекту 

Danube-INCO.NET, зокрема в кластерізаційних і мережевих заходах, які 

пройдуть у 2015 і 2016 р. і будуть орієнтовані на сприяння міжнародному 

співробітництву й розробку проектних ідей у сфері відновлюваних джерел 

енергії, енергоефективності і біоекономіки.  

– Ви зможете взяти участь у конкурсі в рамках Danube-INCO.NET у 2015 р. 

для реалізації двох пілотних проектів, спрямованих на підтримку подальшого 

міжнародного співробітництва в секторах, пов’язаних з енергетикою.  

Доступ до бази даних Danube-INCO.NET є першим кроком до Вашої 

участі в проекті Danube-INCO.NET як стейкхолдерів, що надасть 

можливість отримувати свіжу інформацію про розвиток міжнародних 

енергетичних проектів і брати участь у процесі відбору пілотних проектів.  

Як приєднатися? Будь ласка, скачайте та заповніть форму, надішліть її 

контактній особі проекту О. Рубелю (rubeloleg@gmail.com), кандидату 

економічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Профіль вашої 

організації буде згодом опублікований на веб-порталі www.danube-inco.net. За 

всіма додатковими питаннями про проект Danube-INCO.NET звертайтеся за 

телефоном +38 067 4894265 – О. Рубель та електронною поштою: 

rubeloleg@gmail.com (База даних стейкхолдерів у сфері енергетичної 

ефективності, відновлюваної енергетики та біоекономіки в рамках проекту 

Danube-INCO.NET // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2015. – 13.01). 

 


