
Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz zrównowaŜonego rozwoju 
bioenergetycznego województwa łódzkiego – bioenergia dla regionu 

 
Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach biorą 

udział w projekcie „Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz zrównowaŜonego rozwoju 
bioenergetycznego województwa łódzkiego – bioenergia dla regionu” koordynowanym przez: 
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w Łodzi i Green Business Network 
Narway z Lillehammer. 
 

        
 

 
 

Celem projektu jest utworzenie partnerstwa organizacji pozarządowych z władzami 
regionu łódzkiego dla ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

Dzięki partnerstwu z Green Business Network Narway istnieje moŜliwość 
implementacji dobrych praktyk norweskich w tym zakresie do warunków polskich. Projekt ten 
jest przeznaczony dla: 

• rolników w zakresie pozyskania wiedzy na temat upraw roślin energetycznych 
• przedsiębiorców regionu łódzkiego – poznanie zasad funkcjonowania biznesów 

w obszarze OZE (Odnawialne Źródła Energii) oraz wykorzystania róŜnych źródeł ich 
finansowania 



• przedstawicieli administracji lokalnej – wskazanie roli odnawialnych źródeł energii w 
strategii niezaleŜności energetycznej społeczności lokalnych 

• organizacji pozarządowych regionu łódzkiego – nauka łączenia wiedzy na temat 
ochrony środowiska z budową partnerstwa z administracją lokalną w tym obszarze. 
Program szkoleniowy podzielony został na dwa etapy. W pierwszej części szkoleń bierze 
udział 90 osób. Program obejmuje następujące zagadnienia: 

• znaczenie zmian klimatycznych i konieczność ochrony środowiska w Ŝyciu człowieka 
• tworzenie strategii fundraisingowej na cele proekologiczne 

 

 
 

Iwona Adamkiewicz zapoznaje słuchaczy z metodą fundraisingu  

• zasady tworzenia innowacyjnych projektów zrównowaŜonego rozwoju w oparciu o 
zewnętrzne finansowanie 

• zasady tworzenia projektów partnerskich – osoba fizyczna + firma; firma + jednostka 
samorządu terytorialnego; firma + organizacja pozarządowa; firma + jednostka badawczo-
rozwojowa 

• aktualne konkursy i źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych 
• przykłady projektów proekologicznych, które otrzymały dofinansowanie 
• tworzenie projektu proekologicznego 
• praktyczny warsztat przygotowania wniosku 

 
Autorzy 25 najlepszych biznesplanów wezmą udział w II części szkolenia w Norwegii. 

Przez tydzień uczestnicy zostaną zapoznani z dobrymi praktykami wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, a takŜe stosowania zasady zrównowaŜonego rozwoju 
energetycznego. 
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