
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

IP  ИЗБИРА  ТОРИНО  ЗА  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  НОВИ  ЕНЕРГИИ  ЗА 

МОБИЛНОСТ 
 
 

 Споразумение между IP, Политехника в Торино, Италиански технологичен институт (IIT) и 
Envipark 

 Тригодишно партньорство за развитие на научни изследвания и иновации за нови енергии 
за мобилност 

 Основни теми: водород, устойчиви горива за самолети и кораби, иновативен битум  
 

 
IP Торино, 28 януари 2022 г. – IP избира Торино за разработване на научни изследвания и 

иновации за нова енергия за мобилност. Сътрудничеството между IP, най-голямата частна 

италианска компания в горивния сектор, собственост на семейство Бракети Перети, и 

изследователската екосистема в Торино започва днес в технологичния парк Environment Park. 
 

Споразумението беше подписано в присъствието на Киара Фолиета, съветник на Община 

Торино за екологичния и цифров преход, от лидерите на четирите органа: Даниеле 

Бандиера, главен изпълнителен директор на IP; Гуидо Сарако, ректор на Политехниката; 

Джанмарко Монтанари, генерален директор на Италианския технологичен институт и Матео 

Бекути, главен изпълнителен директор на Enviroment Park. 
 

Благодарение на подписаното споразумение, IP техници и учени от трите институции ще си 

сътрудничат по иновационни проекти и стратегически области за екологичния преход: 

производство на устойчиви горива за самолети и кораби чрез технологии с кръгова 

икономика; използването на зелен водород за тежкотоварен транспорт и за промишлени 

цели; разработването на иновативни полимери за модифициран битум. 
 

Споразумението ще доведе до създаването на съвместен научен съвет, чиято работа ще 

стартира вертикални експерименти по отделни теми в рамките на изследователските 

инфраструктури на трите субекта и пилотни проекти в промишлените предприятия на Gruppo 

API. 
 

Партньорството ще се възползва от авангарден научен опит в Европа, и по-специално от 

опита на Центъра за устойчиви бъдещи технологии на Италианския технологичен институт 

(CSFT-IIT Торино), който е сред световните лидери в областта на технологиите за устойчивост 

насочени по-специално към улавянето и експлоатацията на CO2, безопасното производство и 

използване на водород и съхранение на енергия за електрическа мобилност и 

разпределителните мрежи на бъдещето. 
 

„За да може преходът да се превърне в конкретни възможности за развитие, е необходим 

съюз между компаниите и света на научните изследвания. Торино има уменията, 

инфраструктурата и историята да бъде инкубатор на нова мобилност, която знае как 

да използва нови енергии, способни да подобрят въздействието на транспорта върху 

околната среда“, коментира Даниеле Бандиера, главен изпълнителен директор на IP. 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

„Политехниката в Торино ще предостави цялото си ноу-хау и своите структури за да 
допринесе за постигането на целите, споделени в това партньорство. Става дума за 
подкрепа на екологичния преход, ключова тема за нашата изследователска дейност и 
фундаментална за нашата страна и за цялата планета през следващите години“, коментира 
Гуидо Сарако, ректор на Политехниката в Торино. 

 

„Нашият център в Торино е международно известен в областта на технологиите за 

преход на енергия и възобновяемите енергийни източници и това сътрудничество 

представлява отлична възможност да допринесем за реализирането на по-добро бъдеще 

чрез внедряването на проектите и уменията, развити в лабораториите в Торино на IIT 

през последните години “, коментира Джанмарко Монтанари, генерален директор на 

Италианския технологичен институт. 
 

“„Environment Park, чрез своите лаборатории, управлявани в сътрудничество с IIT и 

Политехниката в Торино, и с постоянната си работа за свързване на научни 

изследвания и бизнес, помага да се даде централна роля на Торино и Пиемонте по 

въпросите на екологичните иновации и това може само да ни зарадва “, заяви Матео 

Бекути, главен изпълнителен директор на Environment Park. 
 

Контакти 
 

Националната пресслужба на Италианския технологичен институт (IIT) 
 

Giuliano Greco +39 366 9107863 giuliano.greco@iit.it 

Camilla Dalla Bona +39 335 7308388  camilla.dallabona@iit.it 

Claudio Rossetti +39 335 8102673 claudio.rossetti@iit.it  
 

 

IP Gruppo api 
 

Francesco Luccisano +39 3205795650 f.luccisano@gruppoapi.com   

Lorella Mastrangelo +39 06 84933644  l.mastrangelo@italianapetroli.it 

ufficio.stampa@italianapetroli.it 

 
Environment Park 

 

Giulia Razetti +39. 348.9188758 F +39.011.2257225 giulia.razetti@envipark.com 

 
Комуникации и връзки с медиите POLITECNICO di Torino 

 

Resp. Elena Foglia Franke 

Felice Balzano, Marzia Brandolese, Silvia Brannetti, David Trangoni 

tel. +39 011 0906286 – relazioni.media@politO.IT 
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Италиански технологичен институт (IIT) 

 

Италианският технологичен институт е финансиран от държавата научноизследователски 

център, който насърчава технологичното развитие с цел подпомагане на високи постижения 

във фундаменталните и приложни изследвания за насърчаване развитието на националната 

икономическа система. Общият персонал на IIT наброява 1890 души, от които около 50% идват 

от чужбина, от над 60 страни по света. Средната възраст на персонала на IIT е 35, а 42% са 

жени. В допълнение към централните изследователски лаборатории, мрежа, състояща се от 4 

офиса, разположени на територията на Генуа, IIT има 11 изследователски центъра, 

разпределени в цялата страна (в Торино, два в Милано, Тренто, Рим, два в Пиза, Неапол, Лече, 

Ферара и Венеция) и 2 извънстанции в чужбина (MIT и Харвард в САЩ). 
 

www.iit.it 
 
 

IP Gruppo api 
 

Gruppo api, която принадлежи на семейството Brachetti Peretti, е активна от 1933 г. в сектора 

на горивата и мобилността. С над 1200 служители, мрежа от около 5000 IP-брандирани точки 

за продажба и логистика, разпределени в цялата страна, тя е водещият частен оператор в 

сектора. 
 

www.gruppoapi.com 
 
 

EnviPark 
 

Environment Park е технологичен парк, който е активен повече от 20 години в областта на 
екологичните иновации и устойчивост. 
Това е център за компетентност, който работи с публични администрации и фирми. 
Environment Park участва в мрежи и проекти за чисти технологии в национален и 
европейски мащаб. Бизнесът се развива основно в две допълващи се области: кампус и 
иновационни услуги. 

 
www.envipark.com 

 

 
Politecnico di Torino 

 

Politecnico di Torino (www.polito.it) е основана през 1906 г. и произхожда от Приложното 

училище за инженери, основано през 1859 г. То е акредитирано от международни класации 

като един от основните технически университети в Европа, с около 36 000 студенти, 18-те % 

от които са чужденци от над 100 страни. 
 

Politecnico се популяризира като център за върхови постижения за обучение и изследвания в 

областта на инженерството, архитектурата, дизайна и планирането с тесни връзки и 

сътрудничество със социално-икономическата система. 
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Това всъщност е всеобхватен изследователски университет, където обучението и научните 

изследвания интегрират и формират система за осигуряване на конкретен отговор на 

нуждите на икономиката, територията и преди всичко на студентите с оглед на силна 

интернационализация на преподаването, научните изследвания и изследователска дейност 

трансфер на технологии, със сътрудничество с най-добрите университети и изследователски 

центрове в света и споразумения и договори с големи международни индустриални групи, 

но също и с местни компании, където се предлага като отправна точка за иновации. 


