AKTIVITY A ČINNOSTI NVAS
Workshop 30.3.2021

NVAS

Podpora miest a regiónov

Podpora výskumu a školstva
Zavádzanie vodíkových
technológií do praxe.
Riadenie vodíkového klastra
Odstraňovanie prekážok
rozvoja

Participácia pri tvorbe
európskych a národných politík

Činnosti

Spolupráca s tretím sektorom s
cieľom hľadať synergie

NVAS MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
ČLENSTVO

• Slovak National Hydrogen Association
od 21. Marca 2019

NVAS - Klaster
Založený v roku 2019
Hlavné zameranie:
•

vytvorenie platformy na prepájanie jednotlivých účastníkov (stakeholdrov) zaoberajúcich sa vodíkovými technológiami v konkrétnych
projektoch

•

prepája rôzne sektory ekonomiky

•

efektívny nástroj na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu (forma: spoločných stretnutí, organizácie workshopov, vydávania newsletterov,
zdieľania poznatkov prostredníctvom digitálnej platformy, medzinárodnej spolupráce v rámci V4 a EU – zdieľanie best practicis, tvorba
spoločných projektov, zapájanie medzinárodných expertov do projektov SR, organizácia medzinárodných konferencií, summitov, HyEDU, účasť
na zahraničných podujatiach a sprostredkovanie informácií

•

vyhľadávať a prepájať domácich a zahraničných partnerov

•

Všetci riadny členovia Národnej Vodíkovej Asociácie Slovenska sa automaticky stávajú aj členmi NVAS – Klaster

•

Výsledkom aktivít NVAS – Klastra budú konkrétne projektové zámery, dokumenty, publikácie, technické a finančné odporúčania a návrhy
týkajúce sa výskumu a vývoja a implementácie vodíka a vodíkových technológií

NVAS

Vodíková
stratégia
Slovenska - MPK

EU Vodíková
Stratégia

VODÍKOVÁ STRATÉGIA
01. Priorita čistý vodík

02 Nízko emisný vodík

03. Vodík z fosílneho zdroja

Do roku 2030 odhaduje komisia že 13 až
15 mld. EUR by mohlo byť investo-vaných
do elektrolýzerov v rámci Európy a ďalších
50 až 150 mld. do potrebných veterných a
solárnych zdrojov s kapacitou 50-75GW.
Spolu by mohlo byť do roku 2050
preinvestovaných 180 mld. EUR do vodíka.

Stratégia zohľadňuje aj iné formy výroby
vodíka –vodík vyrobený z neobnoviteľných
zdrojov pomocou parnej reformácie
zemného plynu so zachytávaním CCS/CCU
a tiež z elektriny zo siete.
Veľmi dôležitá úloha v prechodnej dobe
(do 2030).

Vodík vyrobený z fosilných palív bez
CCS(CCU nebude podporovaný, aktuálne
sa však 99% vodíka výrába týmto
spôsobom.
Úloha pri vytváraní vodíkového
hospodárstva do roku 2030 kedy cena
čistého resp. nízko uhlíkového vodíka by
mala byť na rovnakej úrovni.

Hlavný dôraz na využívanie a rozvoj
čistého vodíka.
Dôraz na využitie potenciálu
obnoviteľných zdrojov energie
Slovenska a odstránenie bariér rozvoja
čistého vodíka.

Veľký potenciál pre rozvoj z dôvodu
nízkouhlíkového energetického mixu v
elektrickej sieti a veľmi dobre rozvinutej
plynovej distirbučnej siete.
Smerovanie rozvoja produkcie vodíka pri
veľkých nízkouhlikových zdrojoch energie
(atómové elektrárne).

V súčasnosti produkcia okolo 220 t
vodíka/rok.
Dôležitý zdroj vodíka v prechodnom období,
úloha vyrovnávania výkyvov vo výrobe
čistého vodíka z OZE. Cieľom je transformácia
zo „šedého“ na „modrý“ a „zelený“ vodík.

NVAS

AKTIVITY NVAS 2021
• Organizácia regionálnych workshopov – Nitriansky a Banskobystrický región
• Organizácia vodíkovej konferencie
• Pripomienkovanie a účasť na tvorbe legislatívneho rámca podpory vodíkovej ekonomiky
• Návrh a spoluúčasť pri úprave a tvorbe technických noriem
• Organizácia odborných stretnutí s obchodnými komorami zo zahraničia
• Spolupráca pri tvorbe a odborné poradenstvo pri vodíkových projektoch
• Valné zhromaždenie členov NVAS
• Zasielanie Newsletterov členom NVAS
• Spolupráca s partnerskými asociáciami krajín V4
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Vodík bude hrať kľúčovú úlohu pri
dosahovaní nákladovo efektívnej, čistej a
prosperujúcej ekonomiky EU

ĎAKUJEME ZA
POZORNOSŤ

Prezentáciu pripravili Ján Weiterschütz a Peter Hegeduš
Marec 2021

