TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE · GOSPODARKA ODPADAMI
ENERGIE ODNAWIALNE · KSZTAŁCENIE EKOLOGICZNE

enviMV

to synonim ochrony środowiska i
wizytówka kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze
Przednie. Elementem łączącym przedsiębiorstwa i placówki
działające w sieci (partnerów sieciowych) są technologie
ekologiczne. Partnerami są przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa z Meklemburgii - Pomorza Przedniego,
których główny zakres działalności związany jest z ochroną
środowiska.
Celem członków jest wspólne wprowadzanie na rynek
produktów, technologii i usług oferowanych przez partnerów
sieciowych w formie kompleksowych, indywidualnych
rozwiązań dla gospodarki energetycznej i usuwania odpadów,

Sieć technologii ekologicznych z
Meklemburgii - Pomorze Przednie, Niemcy

do których należy np. recycling odpadów i alternatywne formy
energii (energie odnawialne) w krajach rozwijających się i
na rynkach wschodzących. enviMV angażuje się ponadto w
kampanie informacyjne na temat technologii ekologicznych
i zwiększających efektywność związane z MeklemburgiąPomorzem Przednim, które w przyszłości będą zaliczane do
wiodących na rynków rozwiązań.
Celem sprzedaży technologii jest po pierwsze wzmocnienie
lokalnej gospodarki, po drugie zaś zbudowanie trwałych
podstaw i rozbudowa przemysłu dostarczania energii i
usuwania odpadów, które pozytywnie wpłyną na społeczności
innych krajów.

enviMV jest również placówką pośredniczącą w transferze informacji pomiędzy zagranicą a partnerami sieciowymi i dąży przy tym
do wspierania transferu technologii instalacji i urządzeń z Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Informacje na temat zapotrzebowania
na niestandardowe technologie środowiskowe w krajach docelowych są łączone i udostępniane na potrzeby przedsiębiorstw.
Kompleksowe i indywidualne rozwiązania systemowe na potrzeby przemysłu
zaopatrzenia w energię i usuwania odpadów w regionach docelowych
powstają przez połączenie przedmiotów działalności partnerów sieciowych,
takich, jak usługi doradcze, inżynierskie, konstrukcja innowacyjnych maszyn
i urządzeń, na przykład do przetwarzania substancji resztkowych i odpadów
lub urządzeń do wytwarzania energii odnawialnych (siła wiatru, biogaz) i
szkolenia oraz dokształcanie.

Zarządzaniem sieciowym w enviMV zajmuje się
enviMV e.V. - stowarzyszenie wspierające technologie
ekologiczne z Meklemburgii- Pomorza Przedniego
z siedzibą w mieście hanzeatyckim Rostock. Tutaj,
w centralnej placówce transferowej, koordynowane i
organizowane są wszystkie sprawy fuzji
przedsiębiorstw. Do zadań kadry zarządzającej sieci
należą na przykład aktywne działania z zakresu public relations, usługi na rzecz członków podczas
międzynarodowych przetargów, jak również budowanie
i utrzymywanie kontaktów z klientami.
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Umwelttechnologiennetzwerk aus
Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

enviMV steht für Umweltschutz und das Bundes-

land Mecklenburg-Vorpommern und bündelt als Umwelttechnologiennetzwerk die Kompetenzen der beteiligten Unternehmen und Einrichtungen (Netzwerkpartner). Dabei handelt
es sich schwerpunktmäßig um kleine und mittelgroße Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, deren Tätigkeits
schwerpunkte im Umweltbereich liegen.
Ziel des Zusammenschlusses ist die gemeinsame Vermarktung der Produkte, Technologien und Leistungen der Netzwerkpartner in Form komplexer, individueller Lösungen für
die Ver- und Entsorgungswirtschaft, wie zum Beispiel Abfall-

recycling und die Versorgung mit alternativen Energieformen
(Erneuerbare Energien), in Schwellen- und Entwicklungs
ländern. enviMV setzt sich damit für die verstärkte Bekanntmachung mecklenburgisch-vorpommerscher Umwelt- und
Effizienztechnik, welche zu den Leitmärkten der Zukunft
gehören, im Ausland ein.
Die Vermarktung erfolgt zum Einen unter der Maßgabe
der Stärkung der lokalen Wirtschaft und zum Anderen mit
der Zielstellung, einen nachhaltigen Aufbau der Ver- und
Entsorgungswirtschaft mit positiven sozialen Auswirkungen
in den Zielländern zu erwirken.

enviMV versteht sich als Anlaufstelle für einen Informationstransfer zwischen dem Ausland und den Netzwerkpartnern und
strebt dabei die Förderung des Transfers mecklenburg-vorpommerscher Anlagentechnik an. Für die Unternehmen werden
Informationen über den Bedarf an spezifischer Umwelttechnik in den Zielländern gebündelt und leichter verfügbar gemacht.
Die komplexen und individuellen Systemlösungen für die Ver- und Entsorgungswirtschaft der Zielregionen entstehen durch die einzelnen Tätigkeitsfelder der Netzwerkpartner wie zum Beispiel Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen, Konstruktion innovativer Maschinen- und Anlagentechnik,
beispielsweise für die Aufbereitung von Reststoffen oder Anlagentechnik zur
Erzeugung regenerativer Energie (Windkraft, Biogas) und Aus- und Weiterbildung.

Das Netzwerkmanagement von enviMV erfolgt über
enviMV e.V. - Verein zur Förderung von Umwelttechnologien aus Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz
in der Hansestadt Rostock. Als zentrale Transferstelle
werden hier die Belange des Zusammenschlusses
koordiniert und organisiert. Zu den Aufgaben des Netzwerkmanagements gehören Tätigkeiten, wie eine aktive
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen für Mitglieder bei
internationalen Ausschreibungen sowie der Aufbau und
die Pflege von Kundenkontakten.
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