
 

 

Tytuł: Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla przedsiębiorstw 

Miejsce: 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 (Starostwo, I piętro) 

Termin: 27-28 sierpnia 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) 

Cena: bezpłatne - w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego 
powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Dla kogo: właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy mikro, małych  
i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę 
organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego 
lub nowosądeckiego. 

Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju regionalnego S.A., Lokalne Biuro Projektu  
w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 9 (biuro czynne: pn – pt, godz. 8.00-16.00). 

Zapisy na szkolenie: rejestracja on-line na www.marr.pl/swiss (po wejściu na stronę, proszę 
kliknąć w tablicę szkolenia, w prawym dolnym rogu). 

Cel szkolenia: zwiększenie świadomości mikro, małych i średnich firm o możliwościach  
i szansach rozwoju w zakresie zastosowania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań 
odnawialnych źródeł energii (OZE) w celu podniesienia swojej konkurencyjności na rynku 
oraz pozyskania na ten cel środków unijnych. Nabycie umiejętności racjonalnego  
i efektywnego energetycznie przygotowywania strategii wdrożenia systemów OZE  
w przedsiębiorstwach. Doradztwo energetyczne oraz zakres auditingu energetycznego  
w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną budynku. 

Program szkolenia: 

Dzień I 

9:00 - 10:30 

Aspekty finansowe i prawne dotyczące budownictwa energooszczędnego, 

pasywnego i odnawialnych źródeł energii (standardy światowe, 

prawodawstwo polskie,  warunki techniczne, itp.) 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa 

10:45 – 12:15 
Wprowadzenie z zakresu budownictwa energooszczędnego i pasywnego. 

Dobre wzorce i przykłady zastosowań. 

12:15 – 12:45 Lunch 

12:45 – 14:15 
Wprowadzenie z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii efektywnych 

energetycznie i ekonomicznie. Możliwości rozwoju w sektorze MŚP – cz. 1. 

14:15 – 14:30 Przerwa kawowa 

14:30 – 16:00 
Technologie odnawialnych źródeł energii efektywnych energetycznie  

i ekonomicznie. Możliwości rozwoju w sektorze MŚP – cz. 2. 

http://www.marr.pl/swiss


 

 

Dzień II 

9:00 – 10:30 

Finansowanie odnawialnych źródeł energii w firmie, możliwości ubiegania się 

przez firmę o dofinansowanie w ramach dostępnych programów i dotacji 

(MRPO, WFOŚiGW i in.) 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa 

10:45 – 12:15 
Realne korzyści z zastosowania odnawialnych źródeł energii i przykłady 

dobrych praktyk w regionie. 

12:15 – 12:45 Lunch 

12:45 – 14:15 
Racjonalna optymalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem energii 

cieplnej i elektrycznej w firmie. 

14:15 – 14:30 Przerwa kawowa 

14:30 – 16:00 
Strategia zrównoważonego zastosowania i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w firmie. Przykłady wdrożeń. 

W ramach szkolenia MARR S.A. zapewnia materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zaświadczenia o 
uzyskanej pomocy de minimis oraz catering. 

TRENER: mgr inż. Krzysztof Szczotka 

Doktorant i pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń 
Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. 

Doświadczony dydaktyk, trener, konsultant i doradca energetyczny w zakresie: budownictwa 
niskoenergetycznego i pasywnego (certyfikowany przez Passivhaus Institut w Darmstadt), 
odnawialnych zasobów i źródeł energii oraz ochrony środowiska; systemów i urządzeń 
ekoenergetycznych, efektywności energetycznej; audytingu energetycznego  
i termomodernizacji, termowizji, oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację 
projektów ekoenergetycznych. 

Doświadczenie zdobywał m.in. poprzez: współpracę z wieloma Gminami, Stowarzyszeniami, 
firmami, producentami i instalatorami z branży ekologicznych systemów i urządzeń 
energetycznych; opracowywanie strategii zarządzania gospodarką niskoemisyjną; 
organizację oraz prowadzenie szkoleń, seminariów, studiów podyplomowych (od 2008 r.)  
z zakresu: wykorzystania źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej oraz audytingu 
energetycznego w budownictwie, projektowanie budynków energooszczędnych  
i pasywnych; wdrażanie strategii racjonalnego gospodarowania i wykorzystania OZE  
w sektorze MŚP; doradztwo energetyczne dla Gmin w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych na wdrożenia OZE w budynkach użyteczności publicznej. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! 

Pytania? Tel. 18 262 12 76 Zapisz się już dziś www.marr.pl/swiss 

 

http://www.marr.pl/swiss

