
 

Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškis. 2022 m. rugsėjis 

 

Sveiki, Vandenilio technologijų Entuziastai, 

Šiame naujienlaiškyje rasite apibendrintą informaciją kaip keitėsi vandenilio technologijų rinka 

2020-2021 metais ir kokių pokyčių galime tikėtis artimiausiu metu.  

Galimai pats pigiausias būdas gaminti žaliąjį vandenilį yra panaudoti jūrinius vėjo parkus 

sujungtus su elektrolizės pajėgumais. Tokia technologija keičia šiuo metu egzistuojančią energijos 

nešėjų transportavimo paradigmą, kai „žalioji“ elektra yra perduodama iki elektrolizerio esančio 

krante ir vandenilis gaminamas panaudojimo vietoje. „Jūrinio vandenilio“ atveju, iki galutinio 

vartotojo transportuojama ne elektros energija (elektronai), bet molekulės (vandenilis). Jūsų 

dėmesiui pristatome žaliojo H2 gamybos demonstracinę jūros platformą – Sealhyfe.  

Siekdami išlikti nešališki, taip pat aptariame ir kitas nuomones dėl vandenilio energetikos plėtros. 

Šiame naujienlaiškyje rasite pamąstymus kaip spartus vandenilio technologijų taikymas gali 

paveikti namų ūkių sąskaitas. 

Naujienlaiškyje rasite nuorodas į kitas svarbias vandenilio technologijų naujienas ir numatomus 

renginius. Gero skaitymo! 

 

• „VANDENILIO ĮŽVALGOS 2022“: PABRĖŽIAMAS AUGIMAS VISOJE VERTĖS GRANDINĖJE 

Remiantis Vandenilio Tarybos ir McKinsey ataskaita, per pastaruosius metus vyko laipsniškas 

augimas visoje H2 vertės grandinėje, įskaitant pažangą H2 tiekimo, perdavimo ir paskirstymo 

srityse bei jo tiekimą galutiniams vartojimas. 

Šių metų rugsėjo 20 d. paskelbtoje „Hydrogen Insights 2022“ ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia 

spartinti H2 projektų finalinius investicinius sprendimus (FID), o politikos formuotojams ir 

pramonei pateikiamos pagrindinės rekomendacijos, kaip spartinti H2 rinkos plėtrą. 

H2 tiekimas 

Pasaulinė pramonė per metus įrengė apie 800 kT (800 000 tonų) mažai CO2 į aplinką išskiriančių 

H2 pajėgumų ir apie 550 MW galios elektrolizės įrenginių. Nuo 2020 m. iki 2021 m. pabaigos 

įrengtų elektrolizės įrenginių pajėgumai išaugo maždaug 80 %. Vien tik Kinijoje per šį laikotarpį 

įrengta160 MW, o ši šalis kartu su Europa tapo didžiausiomis pasaulio elektrolizės rinkomis. 

Maždaug 2/3 instaliuotų elektrolizerių pajėgumų naudojami pramoniniams tikslams, pvz., 

amoniako arba naftos perdirbimo gamykloms. Tuo tarpu su mobilumu susijusiems vartojimams 

tenka apie 10% visų pajėgumų. 

 



 

Perdavimas ir paskirstymas 

Ataskaitoje pažymima, kad palaipsniui vystoma ir tobulinama regioninė ir pasaulinė H2 

infrastruktūra toliau plėtojant vamzdynus, degalines ir ilgais maršrutais vykdomą H2 

transportavimą. Pasaulyje įrengta maždaug 4500 km H2 vamzdynų, kuriais pilkasis H2 

perduodamas galutiniams pramonės vartotojams. Vykdomos įvairios iniciatyvos Šiaurės Afrikoje, 

Europoje, JK ir Kalifornijoje (JAV), kur bandomas H2 maišymas gamtinių dujų vamzdynuose. 

Iki 2021 m. pabaigos visame pasaulyje buvo įrengta apie 700 H2 degalinių, kas sudaro 25 % metinį 

augimą nuo 2020 m. Beveik pusė degalinių yra Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Kinijoje, kur jų metinis 

augimas sudarė 35 %. Nepaisant pažangos augimas Europoje ir JAV yra lėtesnis – apie 20 %.  

Vandenilio prekybos jūra raida kol kas yra lėta. 2020–2021 m. laivais žaliasis H2 buvo tiekiamas 

tik nedideliu mastu. Išskirti 3 bandomieji projektai, kuriuose per pastaruosius trejus metus buvo 

vykdomas žaliojo amoniako, skysto H2 ir skysto organinio H2 plukdymas (LOHC). 

H2 galutinis vartojimas 

Nuo 2020 iki 2021 m. H2 kuro elementais varomų transporto priemonių pardavimai išaugo 65 %. 

Remiantis ataskaita, 2021 m. pardavimai siekė maždaug 17 000 transporto priemonių, kai 

2020 m. jų buvo 11 000. Komercinės transporto priemonės sudarė 10 % nuo visų komercinių 

transporto priemonių pardavimų, iš kurių maždaug tris ketvirtadalius sudarė autobusai su kuro 

elementais, o likusią dalį – sunkvežimiai. Keleivinių transporto priemonių pardavimas 2021 m. 

augo 80 % t. y. visame pasaulyje parduota maždaug 15 000 transporto priemonių; 55% pardavimų 

buvo fiksuota Pietų Korėjoje, 20% Šiaurės Amerikoje ir 15% Japonijoje. 

Stebimas aktyvus H2 naudojimas pramonėje, o FID pasiekė 27 žaliojo H2 projektai, iš kurių 20 

Europoje skirti švaraus amoniako, metanolio, plieno ir sintetinio kuro gamybai. FID statistikoje 

pirmauja amoniakas – 7 projektai pasiekė FID, o 3 projektai jau realizuoti ir veikia. Panašiai yra su 

metanoliu, kur 7 projektai pasiekę FID etapą. Didžiąją šio postūmio dalį lemia privataus sektoriaus 

įsipareigojimai, net kol nėra aiškios reguliavimo sistemos ir atitinkamos vyriausybių paramos. 

Pvz., 2 dideli pasauliniai konteinerinių laivų operatoriai pateikė pirmuosius pasaulyje užsakymus 

metanoliu varomiems laivams statyti, o automobilių pramonės įmonės įsipareigoja įsigyti „žaliojo 

plieno“. Tačiau kol kas nei viena pilno masto gamykla nepasiekė FID stadijos. 

Technologijų gamybos pajėgumai 

Ataskaitoje pateikiama, jog įmonės visame pasaulyje įdiegė maždaug 3,5 GW elektrolizės 

gamybos pajėgumų, o per 2022 m. tikimasi pridėti dar 3,5 GW. Kuro elementų instaliuota galia 

šiuo metu yra apie 11 GW. Transporto priemonių originalios įrangos gamintojai iki šiol sukūrė 87 

kuro elementų transporto priemonių platformas (2021 m. jų buvo 61), o dauguma šių platformų 

yra kuro elementų autobusai, po to – sunkvežimiai ir lengvosios transporto priemonės. 



 

Investicijos į H2 

Atsižvelgiant į augimą visoje vertės grandinėje, ataskaitoje pažymima, kad įmonės aktyviai 

investuoja į H2 tiek vystydamos švaraus H2 tiekimo ir vartojimo projektus, tiek į pačius H2 

suinteresuotuosius subjektus. Suinteresuotosios šalys investuoja maždaug 4 mlrd. USD į 

galimybių studijas projektams, kurie dar nepasiekė FID ir jau investavo apie 2 mlrd. USD plėtoti 

projektus, kurie jau pasiekė FID arba vystomi – šie projektai numato 22 mlrd. USD investicijas. 

Visame pasaulyje investuotojai 2021 m. į kuro elementų ir elektrolizės aparatų tiekimą išleido 

apie 7 mlrd. USD – per metus investicijos beveik padvigubėjo. Teigiama, kad privačios investicijos 

į viešąjį kapitalą (PIPE) padvigubėjo, o susijungimų ir įsigijimų veikla nuo 2020 iki 2021 m. išaugo 

net 5 kartus. Vidutinis sandorių dydis per metus išaugo 60 % ir 2021 m. vidutiniškai siekė apie 

41 mln. USD. 

Nuoroda į šaltinį  

 

• ŽALIOJO VANDENILIO RINKOS AUGIMO PROGNOZĖS 

Pasaulinė žaliojo H2 rinka per ateinantį dešimtmetį kasmet turėtų augti apie 50 %. Tokią išvadą 

atliktoje studijoje padarė „Transparency Market Research“  tyrimų agentūra. Rinkos dydis nuo 

dabartinės 2,10 mlrd. eurų turėtų padidėti iki maždaug 133,5 mlrd. eurų 2031 metais. 

Eksponentiškai augs ir elektrolizerių rinka. Anksčiau šiais metais paskelbtoje ataskaitoje rinkos 

tyrimų bendrovė „Guidehouse Insights“ apskaičiavo, kad iki 2031 m. elektrolizerių pasiūla ir 

paklausa padidės 8000 proc. 

Žalias vandenilis – nepakeičiama grandis 

Didėjantį H2 poreikį lemia viso pasaulio šalių valdžios, kurios yra tvirtai įsipareigojusios gaminti 

tvarią energiją. Žaliasis H2 yra nepakeičiama tvarios energijos sistemos grandis. Jis gali padėti 

kaupti saulės ir vėjo energijos perteklių, pakeisti gamtines dujas, tarnauti kaip tvari žaliava 

pramonėje ir kaip kuras sunkiajame transporte. 

Europa skatina H2 rinką 

Abiejų tyrimų agentūrų teigimu, ES priėmusi „Green Deal“, „Fit for 55“ programą ir ambicingą H2 

strategiją, yra varomoji jėga, skatinanti numatomą H2 ir elektrolizerių rinkos augimą. 

Vokietijos H2 Global iniciatyva taip pat atlieka svarbų vaidmenį skatinant pasaulinę žaliojo H2 

rinką. Specialiai įkurta organizacija žaliąjį H2 perka už mažiausią įmanomą kainą pasaulinėje 

rinkoje, o vėliau parduoda didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui Europoje. Vokietijos vyriausybė 

šiai iniciatyvai skyrė 900 mln. eurų. 

https://www.h2-view.com/story/hydrogen-insights-2022-report-highlights-growth-across-value-chain/?utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%20H2View%20Weekly%20Digest&utm_content=Weekly%20H2View%20Weekly%20Digest+CID_7768f1230fb62e80543b7a1aeaa4d5cd&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Hydrogen%20Insights%202022%20Report%20highlights%20growth%20across%20value%20chain


 

Tačiau žaliojo H2 rinka tikrai neapsiriboja Europa. Šio tvarios energijos nešėjo paklausa auga 

visame pasaulyje. TMR teigimu, žaliojo H2 rinką daugiausia lemia chemijos ir plieno pramonių 

paklausa. 

Elektrolizerių rinka 

Augant žaliojo H2 paklausai, auga ir elektrolizerių rinka. Remiantis „Guidehouse Insights“ 

ataskaita, pasauliniai metiniai gamybos pajėgumai padidės nuo 1,3 GW iki 104,6 GW 2031 m. Tai 

didžiulis padidėjimas, bet vis dar yra daug mažesnis už 850 GW, kurių kaip teigia TEA reikia norint 

pasiekti CO2 neutralumą ekonomikai iki 2050 m. 

Pasak mokslininkų, Europa taip pat pirmauja elektrolizerių gamyboje, po jos seka Azija, Australija 

ir Šiaurės Amerika. Iš 14 gamyklų, kurios gamins GW galios elektrolizerius, 8 yra Europoje. 

Nuoroda į šaltinį 

 

• PRANCŪZIJOJE ATIDARYTA PIRMOJI PASAULYJE ŽALIOJO VANDENILIO GAMYBOS 

JŪROJE PLATFORMA 

Ekologiško ir žaliojo H2 gamybos bendrovė Lhyfe Prancūzijos Saint-Nazaire uosto krantinėje 

pristatė žaliojo H2 gamybos demonstracinę jūros platformą Sealhyfe. Taip prasidėjo 18 mėnesių 

trukmės eksperimentinis laikotarpis pradžioje krantinėje, vėliau atviroje jūroje už 20 km esančioje 

bandymų aikštelėje SEM-REV, kurią valdo prancūzų inžinerijos mokykla Centrale Nantes. 

Pirmąjį elektrolizerį, galintį veikti ant plūduriuojančios platformos, sukūrė bendras bendrovių 

Plug Power ir Lhyfe padalinys. Įrenginys sumontuotas ant WAVEGEM bangų energijos platformos, 

kurią sukūrė bendrovė Geps Techno. Jūroje elektrolizeriui elektrą tieks nuo 2018 m. įrengta ir 

bandoma BW Ideol vėjo turbina Floatgen. Projektuojant ir realizuojant žaliojo H2 platformą 

dalyvavo ir kitos Prancūzijos atsinaujinančios energijos gamintojų bendrovės. Chantiers de 

l'Atlantique siekė padidinti sistemos atsparumą aplinkos poveikiui ir elektrinės dalies 

architektūrą, o Kraken Subsea Solutions dalyvavo projektuojant povandeninę elektros jungtį su 

SEM-REV platforma. 

Visapusiškas pirmosios pasaulyje sistemos išbandymas 

Pirmajame 6 mėnesių bandomajame etape bus siekiama atlikti pradinius etaloninius matavimus 

bei išbandyti visas sistemas, įskaitant gėlinimo ir aušinimo sistemas, sistemų veikimą, nuotolinį ir 

energijos valdymą, atsparumą aplinkos sąlygoms, kitas posistemes. Po to Sealhyfe šešis mėnesius 

bus bandomas jūroje – inkarų sistema fiksuotas už mažiau kaip 1 km nuo plūduriuojančios vėjo 

jėgainės ir prijungtas prie aikštelės povandeninio mazgo naudojant jungtį, suprojektuotą ir skirtą 

energijai ir duomenims perduoti. 

https://hydrogen-central.com/market-for-green-hydrogen-grow-explosively/


 

Etapo pabaigoje Lhyfe tikisi sukaupti didelį duomenų kiekį, kuris leistų sukurti brandžias atviroje 

jūroje veikiančias gamybos sistemas ir plačiu mastu įdiegti patikrintas technologijas, siekiant ES 

tikslo – iki 2030 m. per metus pagaminti 10 MT žaliojo H2. Sealhyfe gali pagaminti iki 400 kg žaliojo 

H2 per dieną, kas atitinka 1 MW galią. 

H2 gamyba jūroje: iššūkis pasauliui, kurį reikia spręsti  

Visame pasaulyje vyksta H2 lenktynės ir vėjo jėgainių kūrimo jūroje bumas. Lhyfe, kuri 2021 m. 

rugsėjį pradėjo eksploatuoti pirmąją pasaulyje H2 gamybos vietą iš sausumos vėjo turbinų ir šiuo 

metu ruošiasi diegti savo sprendimus visoje Europoje, yra įsitikinusi, kad pagrindinis vaidmuo 

didinant žaliojo H2 gamybos mastą tenka sprendimams jūroje. H2 gamyba naudojant jūrines vėjo 

turbinas leistų visoms pakrantę turinčioms šalims pereiti prie vietinės H2 gamybos pramoniniais 

kiekiais, dekarbonizuoti transportą ir pramonę. 

Nuoroda į šaltinį 

 

• KITOKIA NUOMONĖ: NAMŲ ŪKIŲ ŠILDYMAS VANDENILIU GALI PADVIGUBINTI 

EUROPOS VARTOTOJŲ SĄSKAITAS 

Vartotojams kovojant su augančiomis energijos kainomis naujoje tarptautinės NVO „Global 

Witness“ užsakytoje ataskaitoje įspėjama, kad vietoje dujų naudojant H2 namams ir vandeniui 

šildyti sąskaitos Europoje gali padvigubėti. 

Nepaisant jog daugelis H2 laiko galimu iškastinių dujų pakaitalu, ataskaitoje, kurią parengė 

„Element Energy“, prognozuojama, kad H2 gali padvigubinti sąskaitas už energiją. Ataskaitoje 

teigiama, kad priėmus jog namų ūkis vidutiniškai suvartoja 12700 kWh per metus, namo šildymas 

H2 net 2050 m. kainuotų vidutiniškai 1580 EUR, o tai dvigubai daugiau nei vidutinė kaina šildyti 

tokio pat dydžio nekilnojamą turtą dujomis 2021 m. pabaigoje. Išaugimą įtakoja reikalinga nauja 

infrastruktūra. Elektrolizerių, saugyklų, buitinių skaitiklių, vamzdynų infrastruktūros, kurie 

reikalingi pereiti į H2, kaina per 40 metų gali siekti 240 mlrd. eurų. 

Remdamasi ataskaitos išvadomis „Global Witness“ paragino Europos Parlamentą (EP) ir Tarybą 

(ET) atmesti H2 naudojimą namų šildymui ir neleisti dujų įmonėms perkelti H2 infrastruktūros 

sąnaudas vartotojams, kas dabar svarstoma Gas Package. NVO rekomendavo Europos 

Parlamentui ir Europos Tarybai iš dalies pakeisti siūlomą Gas Package: 

• H2 turėtų būti naudojamas tik ten, kur jis yra vienintelė perspektyvi alternatyva 

iškastinėms dujoms, pvz., sunkiojoje pramonėje ir transporte. H2 turėtų būti gaminamas 

tik naudojant atsinaujinančių išteklių elektros energiją, o įmonėms turėtų būti uždrausta 

transportuoti H2 ir gamtinių dujų mišinį; 

https://www.offshore-energy.biz/worlds-first-offshore-green-hydrogen-production-platform-inaugurated-france/


 

• Įmonėms turėtų būti uždrausta reikalauti, kad namų ūkiai pasidalytų H2 infrastruktūros, iš 

kurios jos negauna tiesioginės naudos, statybos kaštus; 

• Dujų skirstymo paslaugų operatoriaus (SPO) tinklo planavimas turėtų būti skaidresnis ir 

atviresnis kitiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant bendruomenes, pilietinės 

visuomenės grupes ir vietos valdžios institucijas. SPO planavimas turėtų atitikti ES ir 

nacionalinius klimato ir energetikos tikslus, remtis vietiniais šildymo ir vėsinimo planais ir 

identifikuoti senas tinklo dalis, kurių eksploatavimą reikia nutraukti; 

• Rinkos taisyklės turėtų užtikrinti greitą iškastinių dujų naudojimo nutraukimą visuose 

sektoriuose, įskaitant namų ūkius ir pramonę, iki 2035 m. 

„Global Witness“ teigia: „Europa turi nustoti naudoti dujas, tačiau yra geresnė alternatyva 

vandeniliui, t. y. energijos taupymas ir namų šildymo ištekliai, tokie kaip šilumos siurbliai ir 

centralizuotas šildymas naudojant atsinaujinančių išteklių elektros energiją. Daugybė tyrimų 

parodė, kad atsinaujinantys energijos ištekliai yra daug pigesni namų ūkiams ir yra geresnis būdas 

pasiekti Europos klimato tikslus, nei naudojant kurą, kuris šiuo metu gaminamas naudojant 

iškastines dujas“. 

2021 m. gruodį pristatytas EK teisės akto projektas pasiūlė skatinti H2 naudojimą ir jo priėmimo 

paspartinimą visoje Europoje. Šį teisės aktą palaikė „Hydrogen Europe“, kuri teigė, kad tai padės 

sukurti „pirmąją pasaulyje“ H2 vidaus rinką. Šildymas H2 yra ilgai diskutuojama tema, nes pasaulis 

siekia dekarbonizuoti savo ekonomiką. Šio kelio šalininkai mano, kad H2 naudoti reikalingų katilų 

pertvarkymas mažai sutrikdys vartotojų gyvenimo būdą, o skeptikai mano, kad dėl ekonominių 

priežasčių tai nėra įmanoma. 

Nuoroda į šaltinį 

 

Kitos naujienos: 

• EK prezidentė Ursula von der Leyen paskelbė apie 3 mlrd. Eur vertės Europos vandenilio 

banko įkūrimą (Nuoroda į šaltinį) 

• JAV Energetikos departamentas (DOE) paskelbė 7 mlrd. JAV dolerių konkursą 

paraiškoms teikti pagal vandenilio centro finansavimo programą ir pristatė vandenilio 

strategijos projektą (Nuoroda į šaltinį) 

• Kompanijos BMW vadovaujamas konsorciumas pradėjo mokslinių tyrimų projektą, skirtą 

18 tonų ir 40 tonų vandenilio degimo variklių sunkvežimių kūrimui Vokietijoje (Nuoroda 

į šaltinį) 

• Ispanijos dujų tiekėjas pradeda vystyti žaliojo vandenilio projektą skirtą namų (100 namų 

Madride) šildymui ir karštam vandeniui ruošti (Nuoroda į šaltinį) 

https://www.h2-view.com/story/report-warnsheating-with-hydrogen-could-double-european-household-energy-bills/
https://www.industryandenergy.eu/hydrogen/eu-announced-e3bn-europe-hydrogen-bank/
https://www.h2-view.com/story/us-doe-opens-applications-for-7bn-hydrogen-hub-funding-programme-and-unveils-draft-hydrogen-strategy/?utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%20H2View%20Weekly%20Digest&utm_content=Weekly%20H2View%20Weekly%20Digest+CID_7768f1230fb62e80543b7a1aeaa4d5cd&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=US%20DOE%20opens%20applications%20for%207bn%20hydrogen%20hub%20funding%20programme%20and%20unveils%20draft%20hydrogen%20strategy
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0403940EN/hycet-research-project:-consortium-promotes-sustainable-transport-logistics-using-hydrogen-trucks?language=en
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0403940EN/hycet-research-project:-consortium-promotes-sustainable-transport-logistics-using-hydrogen-trucks?language=en
https://www.pv-magazine.com/2022/09/27/spanish-gas-supplier-sets-up-hydrogen-production-for-heating-residential-hot-water/


 

• Didžiausias pasaulyje elektrolizeris (gaminantis 100 kg H2 per valandą) atvyko į 

Hydrogenpro bandymų centrą Norvegijoje (Nuoroda į šaltinį) 

Renginiai: 

• „GREEN HYDROGEN IN NORTHERN GERMANY – ON THE WAY TO EUROPE’S LEADING 

HYDROGEN REGION“. Internetinis seminaras. Spalio 7 d. 9:00-10:45 CET. Registracija šia 

nuoroda: Vokietijos H2: internetinis seminaras. Renginys nemokamas. 

• „Assessing the Hydrogen and Decarbonised Gas Package“. „Hydrogen Talk“ renginys 

organizuojamas „Hydrogen Europe“. Spalio 5 d. 14:30 CET. Registracija šia nuoroda: 

https://hydrogeneurope.eu/etn/assessing-the-hydrogen-and-decarbonised-gas-

package/ Renginys nemokamas. 

• „Europian Hydrogen Week: Hydrogen Europe Flagship&Expo“. „Gyvas“ renginys. 

Briuselis, Belgija. Spalio 24-28 d. Daugiau informacijos: https://h2flagship.eu  

• „Hydrogen Technology Expo“. „Gyvas“ renginys. Bremenas, Vokietija. Spalio 19-20 d. 

Daugiau informacijos: https://www.hydrogen-worldexpo.com  

• „TCO of Fuel Cell Trucks“. Internetinis seminaras. Spalio 5 d. 16:00 CET. Registracija šia 

nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys nemokamas. 

• „The 10 GW Green Hydrogen Project“. Internetinis seminaras. Spalio 12 d. 16:00 CET. 

Registracija šia nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys nemokamas. 

• „Scaling up Fuel Cell and Electrolyzer Factories“. Internetinis seminaras. Spalio 19 d. 16:00 

CET. Registracija šia nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys nemokamas. 

• „Hydrogen Safety – Lessons Learned – Panel Discussion“. Internetinis seminaras. Spalio 

26 d. 16:00 CET. Registracija šia nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys 

nemokamas. 

 

 

Pagarbiai, 

Vandenilio energetikos asociacija 

 

https://www.pv-magazine.com/2022/09/13/the-hydrogen-stream-worlds-largest-electrolyzer-to-be-deployed-in-norway/
https://register.gotowebinar.com/register/9182131980467627791?source=Mailing
https://hydrogeneurope.eu/etn/assessing-the-hydrogen-and-decarbonised-gas-package/
https://hydrogeneurope.eu/etn/assessing-the-hydrogen-and-decarbonised-gas-package/
https://h2flagship.eu/
https://www.hydrogen-worldexpo.com/
https://mission-hydrogen.de/
https://mission-hydrogen.de/
https://mission-hydrogen.de/
https://mission-hydrogen.de/

