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Wsparcie dla projektów  
iędzynarodowych 

EnergieAgentur.NRW działa na arenie międzynarodowej i 
pomaga przy tworzeniu zasad i instrumentów finansowych 
mających na celu: ochronę klimatu oraz inwestycje, wsparcie 
dla odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. 
Wspiera procesy analizy porównawczej (Benchmarking) 
oraz rozbudowę instytucji rozwijających i wspierających 
energię odnawialną.

Prekursor nowych rynków

Kolejnym ważnym odcinkiem pracy EnergieAgentur.NRW  
w obszarze sto-sunków gospodarczych z zagranicą  
jest umiędzynarodowienie branży energii odnawialnych z 
siedzibą w Nadrenii Północnej-Westfalii. Branża ta  
otrzymuje wsparcie przy wchodzeniu na nowe rynki dzięki 
imprezom krajowym i zagranicznym, giełdom koo-peracyjnym, 
wyjazdom służbowym oraz wspólnym stoiskom na targach 
międzynarodowych. Firmy otrzymują w ten sposób platformę 
do prezentacji swoich produktów i usług.

Cluster Nordrhein-Westfalen 

Impressum 

EnergieAgentur.NRW

Stephanus Lintker

Verena Falb

Roßstraße 92

40476 Düsseldorf, Germany

international@energieagentur.nrw.de

www.energieagentur.nrw.de/

international

©EnergieAgentur.NRW/EA319

Data 08/2014

Wykaz zdjęć 
Tytuł: Fotolia.com/Mopic
Treść:  shutterstock.com/Meryll 

shutterstock.com/claffra 
Fotolia.com/Marcel Schauer

Grafika: NRW INVEST GmbH



Zapytania delegacji – Pośrednictwo przy 
projektach w zakresie najlepszych praktyk 

Do EnergieAgentur.NRW wpływa rocznie ponad 20 zapytań 
delegacji zagra-nicznych. Zagraniczne grupy ekspertów i 
polityków są zainteresowane poznaniem podejścia w kraju 
przemysłowym Nadrenia Północna-Westfalia do procesu 
transformacji systemu energetycznego oraz poznaniem  
celów związanych z ochroną klimatu i przede wszystkim 
adaptacją w swoich krajach rodzimych. 

Jako pionier w dziedzinie przekształceń systemu  
energetycznego oraz ochrony klimatu, Nadrenia Północna-
Westfalia oferuje liczne projek-ty w zakresie dobrych praktyk. 
EnergieAgentur.NRW jest pierwszym partnerem, który może 
przedstawić polityczne i gospodarcze uwarunkowania kraju 
NRW. Pośredniczy w kontaktach z przykładowymi projektami, 
takimi jak: gminy chroniące klimat, przedsiębiorstwa  
efektywne energetycznie oraz innymi dobrymi praktykami  
w obszarze transformacji systemu energetycznego.

EnergieAgentur.NRW – ogniwo łączące  
z polityką

Działając na zlecenie rządu kraju Nadrenii Północnej-
Westfalii, EnergieAgentur.NRW (Agencja Energii Nadrenii 
Północnej-Westfalii) przyczynia się znacząco do  
wypracowania oraz realizacji celów ochrony klimatycznej. 
Blisko współpracujemy w kwestiach doradztwa i  
wykonawstwa z ministrami właściwymi do spraw: ochrony 
klimatu, nauki oraz energetyki. Jednocześnie dbamy o stały 
przepływ informacji pomiędzy polityką, nauką i gospodarką 
w celu zapewnienia sprawności procesów innowacyjnych 
oraz identyfikacji potencjałów rynkowych w obszarze energii 
odnawialnej oraz efektywności energetycznej, informowania 
o tych za-gadnieniach oraz wskazywania możliwości ich 
wykorzystania.

Ważnym filarem naszej działalności jest zagraniczny  
transfer wiedzy w tematyce ochrony klimatu oraz przemian 
w systemie energetycznym. Dział współpracy gospodarczej 
z zagranicą EnergieAgentur.NRW od wielu lat współpracuje 
z instytucjami i urzędami na całym świecie zajmującymi się 
energetyką oraz ochroną środowiska.

Nadrenia Północna-Westfalia – od kraju 
przodują-cego w produkcji energii do 
kraju przodującego w ochronie klimatu

Około jednej trzeciej prądu wykorzystywanego w Niemczech 
produkuje się w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW). Trzy 
czwarte z tego uzyskuje się z paliw charakteryzujących 
się wysoką emisją gazów cie-plarnianych, takich jak węgiel 
kamienny i węgiel brunatny. Tym samym kraj ten jest 
odpowiedzialny za jedną trzecią niemieckiej emisji gazów 
cieplarnianych. Dlatego Nadrenii Północnej-Westfalii jako 
ośrodkowi gospodarki i przemysłu, przypada szczególna 
zadanie w ochronie klimatu.

W roku 2012 rząd kraju NRW wypełniając ciążącą na nim 
odpowiedzialność uchwalił pierwszą w całej Republice  
Federalnej Niemiec ustawę o ochronie klimatu. Tym samym 
określił konkretne cele, związane z redukcją emisji gazów 
cieplarnianych. Do roku 2020 emisja tych gazów ma zostać 
zmniejszona o 25% w odniesieniu do roku 1990, a do  
2050 o 80%. Głównymi filarami ustawy o ochronie klimatu 
są: Plan ochrony klimatu oraz Program startowy ochrony  
klimatu, finansujący działania na rzecz ochrony klimatu oraz 
przeciwdziałania skutkom zmian kli-matycznych.

Dalsze informacje o EnergieAgentur.NRW oraz o Nadrenii 
Północnej-Westfalii na naszej stronie:  
 www.energieagentur.nrw.de/international

Zapytania delegacji proszę przesyłać na adres:
 international@energieagentur.nrw.de


