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În perioada 8-10 august 2017, Pavilionul României la ExpoAstana a găzduit conferința: ”Eco-inovație pentru soluții energetice
sustenabile” (Eco-innovation for Sustainable Energy Solutions) care a reunit membri ai clusterului MEDGreen, prezenți la expoziția
internațională, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri din Kazahstan și responsabili de promovare economică din cadrul
expoziției și ai BPCE Astana.

Prof.dr.ing. Eden Mamut, de la Institutul pentru Nanotehnologii și Surse alternative de Energie din cadrul Universității din Constanța,
a prezentat proiectele de cercetare cu accent pe tehnologiile de producere a energiei pe bază de hidrogen. În prezent, echipa de
cercetare a institutului dezvoltă activități de cooperare sub egida rețelei universitare de la Marea Neagră (BSUN) care reunește
peste 120 de universități din regiune.

În cadrul conferinței, reprezentanții companiilor participante au expus o serie de proiecte de interes pentru piața externă, de
creștere a eficienței energetice folosind soluții inovatoare: procesarea de biomasă, tehnologii care se referă la celulele de
combustibili (fuel cell technologies), sisteme de tip ”smart grid” sau ”virtual power plants”.

De asemenea, membrii clusterului MEDGreen prezenți la Astana au avut miercuri, 9 august, o întâlnire cu reprezentanții
Universității naționale eurasiatice L.N.Gumilyov, cu scopul extinderii proiectelor de cercetare și identificării de noi oportunități de
colaborare la nivel academic, precum și pentru studierea posibilității de a deschide un centru regional de reprezentare a rețelei
universitare de la Marea Neagră, la Astana.

 

Informații suplimentare

Clusterul MEDGreen reunește reprezentanți ai mediului academic și de business cu scopul de a dezvolta proiecte inovatoare în
domeniul energiei. De asemenea, Clusterul MEDGreen își propune să promoveze oportunități de afaceri din domeniul
ecotehnologiei și al dezvoltării resurselor alternative de energie care și-au dovedit competitivitatea atât pe piața națională, cât și pe
cea europeană.

Din componența acestuia fac parte: Universitatea ”Ovidius” din Constanța, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, dar și
companii precum Ecohornet, Monsson, ET Group specializate în dezvoltarea de proiecte dedicate folosirii surselor alternative de
energie și tehnologiilor eco.

Expoziția internațională ”Energia viitorului” are drept obiectiv promovarea celor mai bune practici în domeniul eficienței energetice, a
dezvoltărilor științifice și tehnologice în domeniul producerii energiei, dar și schimbul de informații între participanți, mediul
academic, companii, societatea civilă, referitoare la provocările și oportunitățile pe care le oferă acest domeniu.
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