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Uluslararası projelere danışmanlık
 
EnergieAgentur.NRW iklimin korunmasına yönelik kuralların 
ve önlemlerin düzenlenmesinde ve yenilenebilir enerjilerin 
ve enerji verimliliğinin kullanılmasına ve teşvik edilmesine 
yönelik uluslararası destek vererek faaliyet göstermektedir. 
Örneğin kıyaslama süreçleri ve yenilenebilir enerjilerin 
geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik kuruluşların 
yapılandırılmasına eşlik edilmektedir.

Yeni pazarlara yol gösterici

EnergieAgentur.NRW‘nin dış ticaretteki çalışmalarının diğer 
bir önemli kısmı Kuzey Ren-Vestfalya‘da yerleşik yenilenebilir 
enerji sektörünün uluslararası boyuta getirilmesidir. Yurt 
içindeki ve yurt dışındaki etkinlikler, işbirliği borsası, şirket 
seyahatleri ve uluslararası fuarlardaki ortak stantlar sayesinde, 
sektör yeni pazarlara girişlerinde desteklenmektedir ve 
şirketlere ürünlerini ve hizmetlerini sunmaları için bir platform 
sağlanmaktadır.
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Delegasyon talepler –  
En iyi uygulama projelerine aracılık

Yurt dışındaki delegasyonlar tarafından Energie-
Agentur.NRW‘ye yılda en az 20 talep ulaşmaktadır. 
Kadrosunda uzmanların ve politikacıların bulunduğu 
grupların istekleri, enerjide dönüm noktasının ve iklim 
koruma hedeflerinin uygulanmasında Kuzey Ren-Vestfalya 
endüstri eyaletindeki tutumu öğrenmek ve icabında 
vatanlarına adapte etmektir. 

Enerjide dönüm noktası ve iklim koruma alanında öncü 
olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti çok sayıda en iyi uygulama 
projesi sunabilmektedir. EnergieAgentur.NRW, eyaletin politik 
ve ekonomik çerçeve koşullarını tanıtmada ilk muhataptır. 
Enerjide dönüm noktası konusunun tamamı için, iklim koruma 
birlikleri, enerji alanında verimli girişimler ve başka en iyi 
uygulama projeleri gibi örnek teşkil eden projelerde ise 
iletişim aracılığı görevini üstlenmektedir.

EnergieAgentur.NRW –  
Politikaya bağlantı halkası

Eyalet hükümeti tarafından görevlendirilen Energie-
Agentur.NRW (Enerji Ajansı Kuzey Ren-Vestfalya) büyük 
ölçüde iklim koruma hedeflerinin düzenlenmesine ve 
uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Danışman olarak 
aynı zamanda uygulayıcı fonksiyonda, iklim korumasından, 
bilimden ve enerjiden sorumlu bakanlıklar ile yakın ilişki 
içindeyiz. Sorunsuz yenilik süreçleri sağlamak ve yenilenebilir 
enerjiler ve enerji verimliliği alanındaki pazar kapasitelerini 
belirlemek, bunlar hakkında bilgi vermek ve kullanım 
yollarına işaret etmek için, aynı anda politika, araştırma ve 
ekonomi arasında sürekli bilgi akışı sağlamaktayız.

Bu sırada çalışmalarımızın önemli bir dayanağı iklim koruması 
ve yurt dışına enerjide dönüm noktası konularındaki ihtisas 
bilgisi aktarımıdır. EnergieAgentur.NRW´nin dış ticaret  
bölümü bu nedenle uzun yıllardır dünya çapında enerji ve 
çevre alanındaki kuruluşlarla ve resmi kurumlarla iyi  
ilişkiler yürütmektedir.

Kuzey Ren-Vestfalya – 
1 numaralı enerji eyaletinden 1 numaralı 
iklim koruma eyaletine

Almanya‘nın elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte biri Kuzey 
Ren-Vestfalya‘da üretilmektedir. Bunların dörtte üçü sera 
gazı yoğun olan enerji kaynakları taş ve linyit kömüründen 
kazanılmaktadır. Böylelikle eyalet, Almanya‘nın sera gazı 
emisyonlarının üçte birinden sorumludur. Ticaret ve sanayi 
noktası olan KRV´ye bu nedenle iklimi korumak adinaözel 
bir rol düşüyor. 

2012 yılında eyalet hükümeti bu sorumluluğu yerine getirmiş, 
Almanya çapında ilk iklim koruma kanununu çıkarmış,  
ve böylelikle sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin 
hedefleri bağlayıcı olarak belirlemiştir. 2020‘ye kadar sera 
gazı emisyonlarının 1990 referans yılına karşılık %25, 2050‘ye 
kadar da %80 oranında gerilemesi istenmektedir. İklim  
koruma kanununun ana direkleri, iklim korumasına ve iklim 
sonuçlarına uyuma ilişkin önlemlere sahip iklim koruma planı 
ve iklim koruma başlangıç programıdır.

EnergieAgentur.NRW ve enerji eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya 
hakkında ayrıntılı bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz:  
 www.energieagentur.nrw.de/international

Delegasyon taleplerinizi lütfen aşağıdaki adrese yönlendirin:
 international@energieagentur.nrw.de


