ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka oraz Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych,
jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE
z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do bezpłatnego udziału w konferencji pn.

„Postaw na OZE i zacznij oszczędzać”
Konferencja organizowana jest w ramach projektu FARADAY- Budowa trwałych mechanizmów
współpracy transgranicznej w obszarze OZE i odbędzie się w Jaśle
w dniu 7 listopada 2014 roku
w Restauracji Perła ul. Floriańska 42 38-200 Jasło
Początek rejestracji o godz. 09.00
PROGRAM:
09.00-10.00 - Początek rejestracji, poczęstunek kawowy
10.00-10.20 - Otwarcie konferencji, powitanie gości, „Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej –
współpraca kluczem do sukcesu” – Grzegorz Wisz, Prezes Podkarpackiego Klastra Energii
Odnawialnej
10.20-12.00
• Analiza potencjału OZE w regionie krośnieńsko-przemyskim – Małgorzata Lechwar
• Systemy fotowoltaiczne – projektowanie i optymalizacja efektywności - Paweł Zięba
• Monitorowanie parametrów pracy i efektywności instalacji wykorzystujących OZE – Artur
Bodziony
• Integracja systemów fotowoltaicznych z konstrukcjami fasadowymi budynków BIPV – Paweł
Bytnar
• Kiedy ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła się opłaca? – Piotr Bialik
12.00 – 12.10 - Przerwa kawowa
12.10 - 13.20
• Budownictwo pasywne i energooszczędne – Bartłomiej Piotrowski
• Nowoczesne materiały termoizolacyjne w budownictwie - Aerogel CARLEX – Sylwia Rejman
• Jak obniżyć koszty oświetlenia ulicznego w gminach – Józef Feret
13.20 – 13.30 – Dyskusja
13.30 – 14.00 – Lunch
14.00 – 15.30
• Ile można zarobić i jak nie stracić na budowie profesjonalnych farm wiatrowych – Jerzy Krużel
• Przykłady dobrych praktyk wykorzystania OZE - przewodnik opracowany w ramach projektu
FARADAY – Agnieszka Bielecka
15.30 – 16.00 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać do 05.11.2014 r. (środa) do godziny 13:00
Dodatkowe informacje: 17 717 3300, 17 872 1434, 533 234 322 klasteroze@gmail.com; biuro@klasterOZE.org
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizatorzy zapewniają salę szkoleniową, materiały oraz poczęstunek kawowy i lunch.
Uczestnicy we własnym zakresie organizują i pokrywają koszty związane z dojazdem.

