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Transgraniczna sieć współpracy w dziedzinie energetyki 

Grenzübergreifendes Kooperationsnetzwerk im Bereich Energetik 
 

  
 

Kernbotschaft Główne przesłanie 

Intensivierung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren im Bereich der 
nachhaltigen Nutzung von Ressourcen sowie 
Verbreitung von Lösungen zur Verringerung des 
Energieverbrauchs 

Intensyfikacja transgranicznej współpracy pomiędzy 
interesariuszami w zakresie zrównoważonego 
wykorzystania zasobów oraz przygotowania 
rozwiązań w celu zmniejszenia zużycia energii. 

Kurzbeschreibung des Vorhabens Krótki opis przedsięwzięcia 

Derzeit existieren auf dem Gebiet der 
Nachbarlandkreise Görlitz und Zgorzelec keine 
grenzübergreifenden Kooperationsnetzwerke, die 
eine gemeinsame, grenzübergreifende 
Energiepolitik und eine Zusammenarbeit im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung beider Landkreise 
vorantreibt.  

Aus diesem Grund haben sich der Landkreis 
Zgorzelec und die Entwicklungsgesellschaft 
Niederschlesische Oberlausitz mbH entschlossen, 
ein Projekt zur Etablierung eines 
Kooperationsnetzwerkes und zur Sensibilisierung 
der Bevölkerung im Grenzraum zu initiieren. Partner 
des Netzwerkes werden Kommunen (Mitglieder des 
bestehenden Netzwerkes neissEmobility) und 
private Akteure (Energieversorger, Netzbetreiber, 
Unternehmen) aus beiden Ländern sein.  

Gemeinsam wollen die Partner den Wissenstransfer 
im Bereich der nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Energieentwicklung und die 
Zusammenarbeit verbessern. Teil des Projektes ist 
auch die Entwicklung eines Konzeptes zur Mobilität 
im Grenzraum mit Betrachtung von Lösungen der 
Elektromobilität, Infrastruktur und 
grenzübergreifendem ÖPNV. Die Bevölkerung wird 
durch Informationsveranstaltungen und Good-
Practice-Beispiele einbezogen.  

Ziel ist es, gemeinsam eine nachhaltige Strategie für 
die Energiewende im Grenzraum zu entwickeln und 

Na terenie sąsiadujących ze sobą powiatów Görlitz i 
Zgorzelec brak jest obecnie transgranicznych sieci 
kooperujących, które byłyby zaangażowane we 
wspólną, transgraniczną politykę energetyczną i we 
współpracę w zakresie zrównoważonego rozwoju 
obu powiatów.  

Z tej przyczyny Urząd Powiatowy w Zgorzelcu oraz 
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische 
Oberlausitz mbH zdecydowali się zainicjować 
projekt utworzenia sieci kooperacyjnej oraz 
uwrażliwienia w tym zakresie społeczności w 
przygranicznej regionu. Partnerami sieci będą 
samorządy terytorialne (obecni członkowie sieci 
neissEmobility) oraz prywatni interesariusze 
(dostawcy energii, właściciele sieci przesyłowych, 
przedsiębiorstwa) z obu państw.  

Partnerzy będą chcieli wspólnie poprawić transfer 
wiedzy w zakresie zrównoważonego i 
ukierunkowanego na ochronę zasobów rozwoju 
energetycznego oraz polepszyć współpracę. 
Częścią tego projektu jest również rozwój koncepcji 
mobilności w obszarze nadgranicznym i przyjrzenie 
się możliwościom rozwiązań dla elektromobilności, 
infrastruktury i transgranicznemu publicznemu 
transportowi pasażerskiemu (ÖPNV). Mieszkańcy 
zostaną także włączeni w projekt podczas spotkań 
informacyjnych oraz będą zapoznani z przykładami 
dobrych praktyk.  

Celem jest rozwój wspólnej, zrównoważonej strategii 
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https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/MORO/moro_node.html
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/
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unter der Bevölkerung effektive Lösungen zur 
Verringerung des Energieverbrauchs oder zur 
Nutzung alternativer Fortbewegungsmittel zu 
verbreiten. 

transformacji sektora energetycznego pogranicza i 
rozpowszechnienie wśród mieszkańców 
efektywnych rozwiązań zmniejszenia zużycia energii 
oraz korzystania z alternatywnych środków 
przemieszczania się. 

Links / Linki 

 https://www.wirtschaft-goerlitz.de/index.php/eno-servicestellen/servicestelle-energie  

 http://www.neissemobility.de/  

 https://pgeeo.pl/Aktualnosci/Powstal-Poludniowo-Zachodni-Klaster-Energii  

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu 

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH 

Servicestelle Nachhaltigkeit 

Elisabethstraße 40 

02826 Görlitz (DE-SN) 

Herr Thomas Rublack 

thomas.rublack@wirtschaft-goerlitz.de  

Tel. +49 3581 329010 

Projektpartner Partnerzy projektu 

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische 
Oberlausitz mbH 

Kommunen auf deutscher Seite (bestehendes 
Kooperationsnetzwerk neissEmobility) 

ENSO Energie Sachsen Ost AG, SWG - Stadtwerke 
Görlitz AG, Hochschule Zittau/Görlitz, 
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH, ZVON - 
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-
Niederschlesien 

powiat zgorzelecki;  

członkowie Południowo-Zachodniego Klastra Energii 
(np. producent energii PGE) 

Projektphase / Etap rozwoju projektu Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG 

in Vorbereitung / w trakcie przygotowania - 
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