zaprasza na konferencję

Energetyka obywatelska
szansą na gospodarczy rozwój regionów
9 kwietnia 2014, środa, godz. 10.00 – 15.30
Pałac Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, Plac Defilad 1, Warszawa
 Dlaczego energetyką obywatelską, lokalną warto rozwijać i promować?  Co należy zmienić w
przepisach, aby umożliwić jej rozwój? Jaka jest w tym rola samorządów?  Jakie są możliwości
pozyskania finansowania inwestycji odnawialnych źródeł energii?  Jak rozwija się energetyka
obywatelska w innych krajach europejskich?
W programie konferencji:
10. 00 – 10. 30 Rejestracja. Kawa powitalna
10. 30 – 10. 35 Powitanie w imieniu Koalicji Klimatycznej
10. 35 – 10. 50 Referat otwierający:
„Miejsce energetyki obywatelskiej w rozwoju energetyki w Polsce, szanse i potencjalne korzyści” –
prof. dr hab. Inż. Jan Popczyk
10.50 – 11.10 Referaty wprowadzające do panelu dyskusyjnego:
 Jak rozwija się energetyka obywatelska w innych krajach europejskich? Robert Rybski ClientEarth
 Jak skutecznie uwolnić energię obywateli? Prezentacja zmian prawnych, które są konieczne do
rozwoju energetyki obywatelskiej - mecenas Agnieszka Kozieł Kancelaria Juris
 Ile naprawdę kosztuje nas energetyka węglowa? – dr Maciej Bukowski, Prezes Warszawskiego Instytutu
Studiów Ekonomicznych (WISE)

11.10 – 12.25 Panel 1. Jak skutecznie rozwijać energetykę obywatelską?
Zagadnienia do dyskusji :
 Miejsce energetyki obywatelskiej w polskim miksie energetycznym.
 Możliwości rozwoju energetyki obywatelskiej.

 Rozwiązania stosowane w Europie i możliwości wprowadzenia ich w Polsce.
 Subwencje dla węgla a wsparcie dla odnawialnych źródeł.
12.25 – 13.00 Dyskusja
13.00 – 13.20 Przerwa kawowa
13.20 – 13.30 Referaty wprowadzające do panelu dyskusyjnego:
 Jak finansować rozwój mikroźródeł wykorzystujących energię odnawialną? - Źródła finansowania
inicjatyw samorządowych i obywatelskich
 Dobre praktyki na poziomie lokalnym.
13.30 – 14.45 Panel 2. Energetyka obywatelska motorem lokalnego rozwoju.
Zagadnienia do dyskusji :
 Omówienie doświadczeń polskich samorządów w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej.
 Możliwe źródła finansowania inicjatyw samorządowych i obywatelskich.
 Jak włączyć obywateli i społeczności lokalne w rozwój energetyki na poziomie lokalnym.
 Budowanie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie gminy.
14.45 – 15.15 Dyskusja
15.15 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
od 15. 30 Lunch
Dyskusję poprowadzi Ryszard Holzer, szef działu gospodarczego Newsweeka
W konferencji udział wezmą m.in.: Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Andrzej
Kassenberg Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Olgierd Dziekoński sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta,
senator Piotr Gruszczyński, Jarosław Twaróg wiceprezes Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji, Tomasz
Koprowiak burmistrz Kisielic, Irena Rogowska wójt gminy Lubin.

Konferencja bezpłatna. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy do 2 kwietnia 2014 przez formularz dostępny na stronie Koalicji Klimatycznej:
https://docs.google.com/forms/d/1bWp-wswsmQfzj4mS56Tzy08byVIU_uE0OqS4TEUwJmE/viewform
lub drogą mailowa - sekretariat@koalicjaklimatyczna.org.

