Program

III Konferencja Naukowo-Techniczna
WŁASNE ŹRÓDŁA ENERGII
Czwartek, 21 maja 2020
08:30
12:00

Rejestracja uczestników, montaż stoisk wystawowych
Hotel Qubus, ul. Orląt Lwowskich 3, 66-410 Gorzów Wlkp.

09:45

OTWARCIE KONFERENCJI

10:15

PANEL WPROWADZAJĄCY
- Zmiany w elektroenergetyce w Polsce – konsekwencje dla przemysłu
- Ceny energii w Polsce – perspektywy
- Kiedy warto inwestować we własne źródła?

11:15
11:45

Przerwa

11:45

PANEL I: PLANUJEMY własne źródło energii
-

Możliwości finansowania budowy własnych źródeł
Wybór technologii – w co opłaca się inwestować
Prezentacje producentów wybranych rozwiązań
Problemy prawne, z jakimi trzeba się zmierzyć
Jak dobrać wielkość instalacji do potrzeb użytkownika

13:15
13:45

Przerwa

13:45

PANEL II: BUDUJEMY własne źródło energii
- Przygotowanie inwestycji – na co warto zwrócić uwagę?
- Technologie dostępne na rynku – co wybrać?
- Doświadczenia z budowy wybranych przemysłowych bloków energetycznych

15:05
16:00

Obiad

16:00

PANEL III: EKSPLOATUJEMY własne źródło energii i… oszczędzamy
-

17:10
17:30

Aspekty prawne – na co powinny zwrócić uwagę firmy z własnymi źródłami energii?
Doświadczenia z eksploatacji istniejących źródeł energetycznych w przemyśle
Efektywność energetyczna – jak oszczędzać energię
Prezentacje firm wspierających utrzymanie ruchu

Przerwa

17:30
19:00

Debata: „Niech moc będzie z nami”
- Oszczędzanie energii – przykłady praktyczne
- Klastry energii – czy warto uczestniczyć?
- Własne źródła – na jakie postawić?
- Doświadczenia z eksploatacji własnych źródeł
- Zalety i wady własnych źródeł

20:00
24:00

Kolacja
Hotel FADO, aleja Konstytucji 3 Maja 12, 66-400 Gorzów Wielkopolski (400 m od Hotelu Qubus)

Piątek, 22 maja 2020
07:30
08:30

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

09:00

Przejazd na wycieczkę (we własnym zakresie)
Barlinek SA
Zakład Produkcyjny, ul Przemysłowa 1, Barlinek

10:30

Wycieczka Techniczna. Zwiedzanie w bloku trigeneracyjnego przy fabryce Barlinek SA
Liczba miejsc ograniczona.
Do osób zgłoszonych na konferencję zostanie przesłana informacja na podstawie, której będzie
można zadeklarować udział w wycieczce.

12:00
13:00

Obiad dla uczestników wycieczki - okolice zakładu

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

