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Les denne e-posten i nettleseren din

Nytt om GSP
Nye partnere
Vi har gleden av å ønske Fjord1, Norled, Ocean Hyway Cluster og Westcon velkomne som
partnere i GSP!
Seminar 9. mars: Pilotprosjekter for en grønn fremtid
GSP er i gang med fase 5, og vi oppsummerer fase 4 i et åpent seminar 9. mars. Se mer
informasjon om innhold og påmelding her.
Debatt 18. februar: Effektiv politikk for grønn maritim eksport
Hvordan kan vi sammen akselerere det grønne maritime skiftet og samtidig styrke
internasjonal konkurransekraft?
Videoopptak der regjeringspartiene og opposisjonen tar diskusjonen er her. TU oppsummerer
de mange interessante innspillene i debatten.
Big in Japan
Corvus leverer batterier til verdens første batteridrevne bunkersskip. GSP og lærdom fra
Norge kan komme til nytte når flere aktører satser på miljøteknologi.
Debatt om biogass i maritim sektor
Biogassbransjen.no og Biogass Norge arrangerte debatt der ulike interessenter, bl. a.
cruisenæringen og GSP, deltok. Debatten kan sees her.

Gå til vår nye hjemmeside for å få flere oppdateringer

Andre nyhetsklipp
Se de mange interessante presentasjonene fra IMOs seminar om lav- og
nullutslippsdrivstoff
Karbonnøytral 2000 TEU-liner fra A. P. Moeller-Maersk i 2023
Hapag-Lloyd velger grønn finansiering for nye 23500 TEU-skip
Planene om grønn ammoniakkproduksjon på Herøya - hva vil det koste og har vi nok
kraft?
Verdens første autonome passasjerbåt i Kristiansund?
Corvus i Bergen utvider med produksjon av brenselcellesystemer til skip
Blir MF Hidle Norges andre hydrogenferje?
Det blir i hvert fall nullutslippskrav for verdensarvfjordene fra 2026
Vil redde verftene: Gransker subsidiesmutthull
Ny rapport viser at kun 12 % av de økonomiske stimuleringspakkene etter
koronakrisen går til grønn omstilling - Carbon Brief har også en god oversikt over
"grønne koronapakker"
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