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Partnerzy projektu                                                              

 

POLSKA / SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY (koordynator główny projektu) 

TURCJA/ TROYA (http://troyacevre.org) 

 

Stowarzyszenie Ekologiczne TROYA powstało w 2009 r. głównie w celu wzmocnienia lokalnych 

społeczności w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Organizacja ma siedzibę w Canakkale. Od trzech 

lat Troya organizuje międzynarodowe konferencje na temat kooperatyw energetycznych zapraszając 

na nie gości i ekspertów z Europy i ma w planach organizację sieci współpracy tureckich kooperatyw 

energetycznych.  

Oral Kaya jest autorem pierwszej książki o kooperatywach energetycznych w Turcji. Na konferencji 

klimatycznej ONZ prezentował działania lokalnych społeczności przeciwko skutkom zmian klimatu. 

Jest punktem kontaktowym dla Europejskiego Stowarzyszenia Kooperatyw Energii Odnawialnej 

(REScoop.eu) w Turcji.  

 

DANIA /INTERNATIONAL NETWORK FOR SUSTAINABLE ENERGY-EUROPE 

(http://www.inforse.org/europe) 

 

INFORSE-EUROPE zostało założone przez organizacje pozarządowe na Szczycie Ziemi w Rio 1992. 

INFORSE-Europe jest niezależną siecią organizacji pozarządowych (non profit), założoną w 1994 r . w 

Aarhus w Danii. Sieć liczy 85 członków z 35 krajów europejskich. Celem INFORSE-Europe jest 

promowanie zrównoważonego rozwoju energetycznego w Europie. Duńscy członkowie INFORSE-

Europe działali na rzecz transformacji energetycznej w Danii i promowania energetyki obywatelskiej. 

Z biegiem lat doprowadziło to do powstania dużej liczby kooperatyw energetycznych, a także wielu 

indywidualnych inwestycji w energię odnawialną i efektywność energetyczną.  

INFORSE-Europe i jej członkowie mają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie energii odnawialnej i 

energetyce obywatelskiej. Organizacja była swoistym katalizatorem projektów energetyki 

obywatelskiej, ma również doświadczenie we wspieraniu rozwoju lokalnych społeczności m.in. w 

zakładaniu eko-wiosek. INFORSE-Europe zorganizowało i współorganizowało kilka 

międzynarodowych wydarzeń na temat energetyki obywatelskiej oraz debat na temat polityki 

energetycznej UE, przy wsparciu duńskiego Ministerstwa Kultury Europa-Naevnet w latach 2012-20. 

Organizacja uczestniczy w europejskich projektach współpracy organizacji pozarządowych w temacie 

zrównoważonej energii, wspiera powstawanie nowych kooperatyw energetycznych, promuje większe 

http://troyacevre.org/
http://www.inforse.org/europe


zaangażowania społecznego w inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną. 

INFORSE-Europe jest członkiem nieformalnej europejskiej koalicji NGO na rzecz energii obywatelskiej.  

 

NIEMCY / WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE (www.wecf.eu) 

 

Zespół WECF ma duże doświadczenie w zakresie zarządzania, doradztwa i wspierania polityki w 

dziedzinie energii i klimatu, wody i urządzeń sanitarnych, chemikaliów i zdrowia, różnorodności 

biologicznej i żywności, a także płci i praw człowieka. WECF bierze udział w negocjacjach UNFCCC, 

Protokołu z Kioto, UNEP GC i CSD, jest współzałożycielem i członkiem Grupy Kobiet i Gender, ściśle 

współpracuje z CAN Europe i EEB (Europejskie Biuro ds. Środowiska), CAN EECCA (Europa Wschodnia, 

Kaukaz i Azja Środkowa), jak również z krajowymi i lokalnymi NGO i społecznościami.  

W 2015 r. projekt WECF znalazł się na liście 10 najlepszych projektów energetycznych prestiżowej 

nagrody EUSEW Sustainable Energy Award. WECF opracowało badania porównawcze dotyczące 

spółdzielni energetycznych.  

Katharina Habersbrunner, członek Zarządu WECF i koordynator projektu jest ekspertką ds. energii, 

klimatu i płci; koordynatorka projektów energetycznych UE (EuropAid, H2020); członkiem zarządu 

lokalnej kooperatywy energetycznej w Niemczech, przewodnicząca europejskiej kooperatywy 

CleanPowerEurope, członkiem rady nadzorczej spółki giełdy energii w Niemczech i GWNET - Global 

Women’s Network for Energy Transition. Konsultowała i realizowała projekty społeczności 

energetycznej w Niemczech, Belgii, Gruzji, Armenii, Ukrainie, Mołdawii, Ugandzie, Turcji i Brazylii.  

 

http://www.wecf.eu/

