
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ma zaszczyt zaprosić na konferencję 

„Przedsiębiorca z klimatem”

która odbędzie się

24 maja 2016 r. o godz. 10:00

w Łańcucie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Armii Krajowej 57
 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa           

PROGRAM KONFERENCJI

ul. Gombrowicza 19,01-682 Warszawa, tel. 22 864 03 90, www.fdpa.org.pl

Konferencja jest elementem projektu „Przedsiębiorca z klimatem” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Spotkanie posłuży prezentacji efektów projektu, ale przede wszystkim ma przekonać przedsiębiorców, że oszczędzanie 

energii jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie, ale również i odpowiedzialne społecznie. 

Eksperci przedstawią praktyczne rozwiązania obniżające zużycie energii elektrycznej i cieplnej w przedsiębiorstwie, 

udzielą informacji na temat efektywnego monitorowania i zarządzania energią, oraz skutecznego zmniejszenie kosztów 

zaopatrzenia firm w energię. Opowiedzą o możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie, 

zwracając uwagę na aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne. Przedstawimy także ofertę finansowania efektywności 

energetycznej dostępną dla podlaskich przedsiębiorców. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń 

i prezentacji dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Więcej informacji i ciekawostek na stronie projektu: 

www.przedsiebiorcazklimatem.pl

Realizatorem projektu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości, w tym prowadząca aktywną działalność pożyczkową wspierającą  

lokalne firmy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. 

Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów znajdują się na naszych stronach internetowych:

www.fdpa.org.pl

www.fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ZAPROSZENIE

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 23 maja 2016 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy 

na stronie: www.przedsiebiorcazklimatem.pl/konferencje lub telefonicznie w biurze terenowym, 

ul. Wałowa 4, 37-100 Łańcut, tel. 607 416 418, e-mail: lancut@fdpa.org.pl

9:30–10:00 Rejestracja uczestników

10:00–10:15 Wprowadzenie – Monika Szymańska – prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Prezentacja działań i efektów projektu „Przedsiębiorca z klimatem”, Ewa Stygienko – kierownik projektu, Fundacja na rzecz 

Rozwoju Polskiego Rolnictwa

10:15–11:45 Narzędzia i rozwiązania pomocne przedsiębiorstwom w aspekcie efektywności energetycznej i ochrony klimatu, 

Krzysztof Kuczma – specjalista, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

11:45–13:15 Beznakładowe i niskonakładowe działania umożliwiające ograniczanie zużycia energii, Krzysztof Kuczma – specjalista, 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

13:15–13:30 Przerwa kawowa

13:30–15:00 Odnawialne źródła energii sposobem na poprawę jakości zasilania, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

i zmniejszenie kosztów zaopatrzenia firm w energię, Grzegorz Wiśniewski – prezes, Instytut Energetyki Odnawialnej

15:00–15:20 Praktyczne aspekty zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie, Jarosław Nycz, FUH JAR-INSTAL

15:20–15:40 Środki krajowe na wspieranie efektywności energetycznej dla podlaskich przedsiębiorców – oferta Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie, Andrzej Indycki – dyrektor,  Dział Wniosków i Kontroli 

Realizacji Umów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

15:40–16:00 Wdrożenie rozwiązań obniżających zużycie energii w przedsiębiorstwie, Wojciech Czuba, P.H.U. Piekarnia Dobry Chleb

16:00–16:20 Finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Anna Brzuszek – inspektor, Departament Zarządzania Regionalnym Progr-

amem Operacyjnym, Oddział programowania perspektywy 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

16:20-16:40 Fotowoltaika jako alternatywny materiał budowlany, Cezary Ciejka - menedżer ds. projektów, ML System Spółka Akcyjna

16:40 Poczęstunek i zakończenie konferencji


