
 

 

GREENEVO – możliwości współpracy na rynku indyjskim w branży zielonych technologii 

 

W dniu 19 lipca 2021 r. odbyło się polsko-indyjskie spotkanie online nt. możliwości współpracy na 
rynku indyjskim w branży zielonych technologii. Wydarzenie zrealizowane we współpracy z  
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry,  Indo - Polish Chamber of Commerce and 
Industry oraz przy wsparciu Ambasady RP w New Delhi.  

Było to kolejne spotkanie organizowane dla firm-laureatów programu GreenEvo, realizowanego przez 
Krajową Izbę Gospodarczą pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
 
Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Federacji Indyjskich Izb Przemysłowo Handlowych 
(FICCI), Ministerstwa Handlu i Przemysłu Indii, Honorowego Konsula RP w Bengaluru oraz 10 
wyselekcjonowanych firm indyjskich reprezentujących branżę zielonych technologii. 
 
Ze strony polskiej z ciekawymi prezentacjami wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Po zakończeniu części informacyjno-oficjalnej firmy polskie i indyjskie podczas indywidualnych 
rozmów bilateralnych wymieniły informacje nt. swojej działalności i nawiązały wstępny kontakt, 
celem dalszego rozwoju współpracy. 
 
W ubiegłym roku Indie, które borykają się z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska, przyjęły 
budżet, w którym na sektor energii i odnawialnych źródeł energii przeznaczyły ok. 3,8 mld dolarów. 
Dotychczas była to bardzo słabo rozwinięta gałąź, dlatego rządzący chcą go pobudzić. 
 
Według zapowiedzi rządu indyjskiego do 2030 r. 60% zainstalowanej energii elektrycznej w Indiach 
będzie pochodziło ze źródeł czystej energii. Oczekuje się, że Indie będą najszybciej rosnącym rynkiem 
zapotrzebowania na energię w nadchodzących dziesięcioleciach, zakładają uzyskanie 510 GW mocy 
odnawialnej do 2030 r., w tym 60 GW z energii wodnej, 100 GW ma pochodzić z energii słonecznej, 
60 GW z projektów wiatrowych, a pozostała moc - z małych elektrowni wodnych (do 25 MW) i 
elektrowni na biomasę.  
 
Perspektywy dla laureatów GreenEvo na rynku indyjskim dotyczą szczególnie obszarów: 
1.Oszczędność energetyczna budynków; 
2.Oczyszczalnie ścieków; 
3.Brykietowanie; 
4. Smart cities  
 
 
Kontakt: 
Biuro Współpracy z Zagranica KIG 
Agnieszka Salamończyk 
Z-ca Dyrektora BWZZ 
tel: 22 630 97 73 
e-mail: asalamonczyk@kig.pl 
 
Elżbieta Wojtas 
Project Manager 
tel: 22 630 97 52 
e-mail: ewojtas@kig.pl 
 


