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DO SEDAJ Zaključili smo s študijo integracije opreme za demo napravo; rezultati 
študije so obetavni v smislu prihrankov energije in trajnosti procesa. 
 
 

Zdaj, ko je design naprave zaključen, bodo prihodnji meseci 
posvečeni inštalaciji in zagonu naprave na prvi lokaciji v HUER-
CASA (Segovia). 

Nadaljevali bomo  diseminacijskimi aktivnostmi projekta LIFEAL-
GAECAN v naslednjih mesecih, vključno s predstavitvijo preliminarnih 
rezultatov na sledečih dogodkih:  
 - Zaključni  dogodek projekta CYCLALG: Delavnica na temo   
  mikroalg, 15.april 2019 (Lescar, Francija), predstavlja AlgEn 
 - Zaključna konferenca in delavnica projekta IMAP, 31.maj 2019 
  (Milan, Italija), predstavlja AlgEn 
 - IWA Algae 2019, 1-2. Julij 2019 (Valladolid, Španija), pred   
  stavljata CARTIF & AlgEn 

Design zaključen! Zaključili smo z dizajniranjem demo naprave. Do sedaj pridobljeni rezultati gojenja het-
erotrofnih alg v laboratoriju in testi sušenja s pršenjam v okviru pripravljalnih aktivnosti projekta so bili 
zelo pomembni, tako kot tudi izvedena študija energetske integracije. 

Projekt ALGAECAN potuje naprej. Projektni partnerji smo bili vključeni v 
različne diseminacijske aktivnosti, kot je predstavitev projekta na kongresu 
AlgaEurope 2018, decembra  v Amsterdamu, kjer so člani ekipe AlgEn-a 
predstavili zadnje rezultate laboratorijskih poskusov s heterotrofnimi al-
gami in razdeljevali zloženke o projektu. 
 
Predstavniki iz Hurecase, ki je partner v projektu, so se udeležili mednarod-
nega sejma FRUIT LOGISTICA 2019 v Berlinu, ki je potekal med 6 in 8 apri-
lom. Ob tej priložnosti so vzpostavili kontakte z glavnimi tarčnimi skupina-
mi projekta.  
 
Predstavniki NTUA so se srečali z grškim podjetjem D NOMIKOS, ki pro-
izvaja širok izbor izdelkov iz paradižnika za živilsko industrijo. Partnerji so 
predstavnike podjetja seznanili z ALGAECAN projektom.  
 

Nismo pozabili na sledilce! Če ste predstavnik iz naslednjih sektorjev:  obdelava in 
procesiranje živalskih in/ali rastlinskih materialov v industriji hrane in sokov, produkcija gnojil 
ali produkcija živalske krme, vas LIFE ALGAECAN vabi, da sodelujete kot opazovalec v 
različnih stopnjah projekta. Za sodelovanje prosim izpolnite vprašalnik na spletni strani: 

NASLEDNJIČ... 


