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Dolnosaksońska Sieć Współpracy  
na Rzecz Surowców Odnawialnych

Centrum Kompetencji 3N
surowce, przetwórstwo, technologie, marketing

Centrum Kompetencji 3N istniejące na terenie kraju  
od 2006 roku, działa w formie stowarzyszenia. Obecnie 
realizuje wyłącznie projekty non-profit. 
Jest platformą komunikacji dla sektora surowców  
odnawialnych i wspiera tworzenie sieci kontaktów w 
kraju związkowym Dolna Saksonia (Niedersachsen).

  Czlonkowie zalozyciele:

   Pozostaúi czlonkowie i sympatycy:



Biopolimery, kompozyty z włókna Bioenergia Energia z drewna Wykorzystanie drewna konstrukcyjnego
Materiały budowlane i izolacyjne powierzchnia wystawowa, technologie energetyki 
odnawialnej

Surowce odnawialne są produktami pochodzenia rol-
niczego i leśnego, które mogą być wykorzystywane w 
produkcji energii lub w przetwórstwie. Ich wpływ na 
środowisko pod względem emisji CO2 jest neutralny, 
dlatego surowce odnawialne mają istotny wkład w 
ochronę klimatu i zrównowaýonà produkcję.
Wzrost znaczenia bioenergii, rosnące wykorzystanie 
drewna w budownictwie oraz stosowanie ekologicz-
nych konstrukcji i materiałów izolacyjnych, innowa-
cyjnych surowców, naturalnych spoiw, farb, lakierów, 
opakowań biodegradowalnych, jak również specjalnych 
upraw roślinnych dla przemysłu farmaceutycznego – 
wszystko to stwarza nowe możliwości dla rozwoju rol-
nictwa, rzemiosła i przemysłu przetwórczego.

Kompetencje - Niezaleznosc - Innowacyjnosc

Informacja
• główny punkt informacyjny Dolnej Saksonii;  
 wydarzenia, konferencje i szkolenia
• portal informacyjny: www.3-n.info

Innowacje 
• transfer wiedzy i współpraca
• transfer technologii
• agencja współpracująca z kompetentnymi  
 partnerami
• budowa sieci kontaktów 

Finansowanie
• informacje na temat finansowania
• opinie ekspertów

Projekty 
• zarządzanie projektami 
• inicjowanie, pozyskiwanie i koordynacja  
 projektów krajowych i unijnych 

Public relations
• targi, wystawy
• i wiele innych

Dalsze informacje o stowarzyszeniu, aktualnych projektach 
oraz referencje można znaleźć na: www.3-n.info.

Centrum Kompetencji 3N oferuje  
informacje na temat tworzenia łańcucha wartości doda-
nej, od uprawy do przetwórstwa, procedur technicznych i  
marketingu.

Cele i wdrozenia

Centrum Kompetencji 3N promuje:
• wykorzystanie surowców odnawialnych,
• rozwój i wykorzystanie poszukiwanych produktów,  
 procesów produkcyjnych i usług
• współpracę przedsiębiorstw i instytucji badawczych,
• Dolną Saksonię poprzez jej reprezentowanie na  
 szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Centrum Kompetencji 3N jest zaangażowane
w regionalne, krajowe i europejskie projekty i inicjatywy, 
np.:
• w projekty INTERREG oraz IEE, 
• w przedsięwzięcia Centrum Klimatycznego
• w inicjatywę „Fundusz Promocji Drewna Dolnej  
 Saksonii”

Centrum Klimatyczne w Werlte
• forum dla zaprezentowania firmy
• obiekty referencyjne w zakresie ekologicznych  
 technologii energetycznych, konstrukcji i materiałów  
 izolacyjnych
• wystawy tematyczne:  bioenergia, materiały  
 budowlane, tworzywa i surowce

Inicjator i wspieranie organizacji centrum klimatu: 




