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Ogólna charakterystyka Mazowsza
• Jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce

• Lokalizacja na skrzyżowaniu dróg łączących Europę Zachodnią i 
Wschodnią oraz pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego i 
Europy PołudniowejEuropy Południowej

• Mazowsze generuje 20% całkowitego dochodu państwa

• Idealna lokalizacja dla projektów badawczo-rozwojowych

• Znakomite wyniki ekonomiczne

• Wykwalifikowane zasoby ludzkie 

• Duży i chłonny rynek pracy

• Zachęty inwestycyjne
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Charakterystyka energetyczna 
Województwa Mazowieckiego
• Województwo Mazowieckie jest największym konsumentem 

energii elektrycznej (z wyłączeniem Śląska), ale wywarza jej za 
mało w stosunku do potrzeb i w zdecydowanej większości z mało w stosunku do potrzeb i w zdecydowanej większości z 
węgla.

• Zagęszczeniu linii przesyłowych wysokiego napięcia 
(skoncentrowana jest na obszarze metropolii warszawskiej) 
towarzyszy słabszy rozwój linii przesyłowych w północnej i 
wschodniej części regionu.

• Problemy z lokalnymi sieciami rozdzielczymi dotyczą 40% 
obszarów wiejskich, gdzie  istnieje konieczność pilnej 
modernizacji 35-40 letnich sieci w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw do odbiorców końcowych. 
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Charakterystyka energetyczna 
Województwa Mazowieckiego

• System dystrybucji gazu ziemnego skupia się wokół 
Warszawy (70% systemu dystrybucyjnego w regionie). 
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• Sieci centralnego ogrzewania istnieją głównie na obszarach 
o wyższej gęstości zaludnienia. W Warszawie działa jeden z 
największych systemów c.o. w Europie. Zapewnia dostawy 
ciepła dla 90% mieszkańców Warszawy i nadal dostępne są 
rezerwy umożliwiające przyłączanie 
nowych użytkowników 

Źródło: Puls Podlasia



Powstanie Mazowieckiej Agencji 
Energetycznej
• W roku 2008 Mazowsze jako jedyny polski region 

otrzymało grant z UE w wysokości 250 tys. euro otrzymało grant z UE w wysokości 250 tys. euro 
na realizację działań z programu „Inteligentna 
Energia dla Europy” (umowa o grant z dnia 
13.10.2008r.)

• 15.04.2009r. powołano Zarząd Mazowieckiej 
Agencji Energetycznej Sp. z o.o. i od tego dnia 
spółka rozpoczęła swą działalność
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Powstanie Mazowieckiej Agencji 
Energetycznej
• Uchwała Nr 2388/278/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 15 września 2009 r. doprowadziła do wejścia w życie Aneks
zmieniający nr 1 do Umowy o grant, i wejścia MAE w rolęzmieniający nr 1 do Umowy o grant, i wejścia MAE w rolę
koordynatora projektu, a tym samym zakończyła proces
uruchomienia projektu pn. „Mazowiecka Agencja Energetycznej”
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

• Aneks zmieniający nr 1 do Umowy o grant wszedł w życie w dniu 1
października 2009r. i w tym dniu Mazowiecka Agencja Energetyczna
rozpoczęła realizację działania przewidzianego w Umowie o grant.
MAE będzie realizować działania wynikające z Umowy o grant do
dnia 30.09.2012r. 6



Cele
Mazowieckiej Agencji Energetycznej
• Zwiększenie wykorzystania zasobów OZE oraz poprawa 

efektywności energetycznej.

• Kompleksowy programu energetyki regionalnej.• Kompleksowy programu energetyki regionalnej.

• Zwiększenie dynamiki rozwoju regionu przy jednoczesnej 
poprawie bezpieczeństwa energetycznego. 

• Wspieranie nowego modelu energetyki.

• Zmniejszenie wydatków regionu na import energii z 
zewnątrz.

• Pozyskiwanie partnerów i środków na rozwój OZE w 
regionie.

7



Współudziałowcy

• Liczba udziałowców na dzień 01.03.2010r.
wynosi 50:

– Województwo Mazowieckie, 

– 28 gmin mazowieckich, 

– 17 przedsiębiorców, 

– 1 jednostka badawczo-rozwojowa, 

– 3 organizacje pozarządowe, 

– nadal podmioty są zainteresowane. 
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Partnerzy MAE

Mazowiecki Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Województwo Mazowieckie

9

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Energo-Inwest-Broker S.A.



Współpraca z zagranicą
• Partnerzy niemieccy:

1. Fraunhofer Institut Fabrikbetrieb und –automatisierung
(Magdeburg, Saksonia- Anhalt)

2. 3N Kompetenzzentrum (Werlte, Dolna Saksonia)2. 3N Kompetenzzentrum (Werlte, Dolna Saksonia)

• Partnerzy fińscy

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. wraz z 
Departamentem Środowiska UMWM jest partnerem 
merytorycznym z fińskim regionem Uusimaa w zakresie energii 
odnawialnej, audytu energetycznego i gospodarki odpadami 
komunalnymi

• Partner szwedzki

Region miasta Sztokholm
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Możliwości rozwoju
Biomasa

• Potencjał – biomasa drzewna, największy 
w powiatach: makowskim, ostrowskim, 
ostrołęckim, przasnyskim, wyszkowskim, ostrołęckim, przasnyskim, wyszkowskim, 
grójeckim, garwolińskim

• Słoma – ciechanowski, płocki, płoński, 
sochaczewski, lipski, radomski, zwoleński

• W przyszłości biomasa będzie miała 
największy udział wśród paliw 
odnawialnych (duże systemy grzewcze, 
małe instalacje domowe).
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Możliwości rozwoju
Biogaz
Potencjał – w powiatach 

mławskim, płockim, siedleckim, mławskim, płockim, siedleckim, 
żuromińskim, sierpeckim, 
płońskim, ostrowskim, 
ostrołęckim (duża koncentracja 
hodowli zwierząt),

Bariery – wysokie koszty 
instalacji.
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Możliwości rozwoju
Geotermia

Potencjał – zachodnia i 
południowo – zachodnia część 
województwa

Korzyści:

• rozwój turystyki i lecznictwa 
sanatoryjnego

• znacznie większy zasięg wdrożeń 
może uzyskać tzw. płytka 
geotermia (pompy ciepła) 13



Możliwości rozwoju
Mała energetyka wiatrowa

Potencjał – zachodnia i 
południowo – zachodnia część południowo – zachodnia część 
Województwa Mazowieckiego

Korzyści:

• podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego i pewności 
zasilania w obszarach wiejskich 
o słabo rozwiniętej sieci 
elektroenergetycznej 14



Możliwości rozwoju
Energetyka słoneczna

Potencjał – całe województwo

Duże zainteresowanie Duże zainteresowanie 
jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie 
możliwości wykorzystania 
energii słonecznej termalnej
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Możliwości rozwoju
Energetyka wodna

Potencjał – wzdłuż większych cieków 
wodnych, a w szczególności rzek: 
Radomka, Skrwa Prawa, Wkra, Radomka, Skrwa Prawa, Wkra, 
Jeziorka, Liwiec, Iłżanka

Korzyści:
• podniesienie bezpieczeństwa 

energetycznego,
• podniesienie walorów turystyczno –

krajobrazowych,
• sprzyjanie renaturyzacji

ekosystemów.
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Transfer technologii - przykłady

Technologia : Dewolatyzacja D4

Technologia HTAG: High-
Temperature Agent 
(Air/Steam) Gasification-

Żródło: Boson energy

Źródło: D4 energy



Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

www.mae.mazovia.pl
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