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PROGRAM
18 wrzesień

dzień edukacyjno-szkoleniowy i otwarty

Rynek Katowice – Plac Teatralny
9.00 – 15.00 / Impreza otwarta
Fundacja Ekologiczna „Arka”
Zabawy, konkursy, warsztaty i happeningi
Kino bez prądu
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej

Park Naukowo-Technologiczny
Euro Centrum – ul. Ligocka 103, Katowice
10.00 – 14.00 / Uczestnictwo po potwierdzeniu
rejestracji
„Budownictwo jako element rozwoju gospodarczego
województwa śląskiego” – debata ekspercka
Debacie towarzyszyć będzie otwarcie budynku
niskoenergetycznego oraz prezentacja największej,
badawczej instalacji fotowoltaicznej w Polsce.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
9.00 – 14.00 / Uczestnictwo wyłącznie na zaproszenie
Stoiska wewnątrz MCK:
Politechnika Śląska w Gliwicach
– Koło naukowe – „FOTON”
PNT Euro-Centrum – technologie budynku
pasywnego, prezentacje - „Gra o OZE”
GPP – „Zarządzać znaczy dobrze zmierzyć
i kontrolować” – sprzęt pomiarowy i technologie
budynku BREEAM,
Tauron Ciepło Sp. z o. o. – Działalność spółki,
Innowacje w energetyce cieplnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –
Ochrona atmosfery w województwie śląskim

Sala 30 osobowa
Szkolenie dla MŚP z terenu miasta Katowice dotyczące
określenia opłacalności działań związanych z poprawą
efektywności energetycznej

I. Finansowanie przedsięwzięć związanych
ze wzrostem efektywności energetycznej
9.00 – 9.30 / Prezentacja działań miasta
Katowice – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
– prezentacja równoległa
9.30 – 10.00 / „Możliwości finansowania
przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery”
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
10.00 – 10.30 / Program Finansowania
Zrównoważonej Energii w Polsce – PolSelf2
– Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii w Katowicach

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
– „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budownictwie na przykładzie budynku
pasywnego Parku Naukowo – Technologicznego
Euro Centrum”
Przerwa: 12.30 – 13.00
13.00 – 14.00 / Prezentacja bezpłatnych narzędzi
do oceny opłacalności działań związanych ze
wzrostem efektywności energetycznej:
RETscreen
Topten
ecoGator
MarketWatch

19 wrzesień
dzień otwarty

Przerwa: 10.30 – 11.00
II. Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi do oceny
opłacalności działań związanych ze wzrostem
efektywności energetycznej
10.30 – 14.00 / (przerwy wg uznania)
Wykorzystanie programu RETscreen - moduł:
termomodernizacja,
pompa ciepła,
kolektor słoneczny,
moduł fotowoltaiczny.

Rynek Katowice – Plac Teatralny
12.00 – 18.00 / Impreza otwarta
Stoiska tematyczne związane z racjonalnym użytkowaniem energii oraz zanieczyszczeniem powietrza:
Fundacja Ekologiczna „Arka”
Zabawy, konkursy, warsztaty i happeningi
Kino bez prądu
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej

9.00 – 9.30 / Prezentacja działań miasta
Katowice – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
– prezentacja równoległa.
9.30 – 10.30 / Prezentacja wybranych działań
realizowanych w szkołach w zakresie wzrostu
efektywności energetycznej - prace, projekty,
osiągnięcia, (3x15 minut + dyskusja)
Przerwa: 10.30 – 11.00
11.00 – 12.30 / Innowacyjne przedsiębiorstwa
produkcyjne i usługowe:
Regionalna Izba Gospodarcza – Wsparcie
sektora przedsiębiorstw innowacyjnych,
Górnośląski Park Przemysłowy – „Budynki GPP
– obecny standard czy budownictwo przyszłości?”
Tauron Ciepło Sp z o. o.
– „Tauron Ciepło jako przyszły pracodawca”
(4 x 20 minut + dyskusja)

Akcje towarzyszące
Budynek Urzędu Miasta Katowice
BOM, ul. Rynek 1
07 – 18.09.2015

Sala 250 osobowa
Seminarium dla uczniów szkół średnich prowadzących
kierunki związane z energetyką i ochroną środowiska.

Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa
Śląskiego – „Nie pal śmieci”, „Pamiętaj o sprawnej
wentylacji”,
Straż Miejska Katowice – „Spalanie odpadów
– to nie jest ekoodpowiedzialne zachowanie”
Urząd Miasta Katowice:
Dofinansowanie zadań związanych ze
zmianą systemu ogrzewania,
Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Katowice.
Oferta katowickich szkół średnich kształcenia
w kierunkach związanych z energetyką
i odnawialnymi źródłami energii,
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
w Katowicach,
Technikum nr 8 w Katowicach,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
nr 2 w Katowicach,
Politechnika Śląska w Gliwicach – Koło naukowe
FOTON - pokazy odnawialnych i alternatywnych
źródeł energii,
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
w Warszawie – Warsztaty dla mieszkańców
– „Niska emisja w gminie”

Rynek w Katowicach,
Plac Kwiatowy, Rynek 1, Rynek 13
12.00 – 18.00 / Impreza otwarta
Punkty konsultacyjne przedsiębiorstw
energetycznych ukierunkowane na podłączenie
nowych odbiorców (zmiana sposobu ogrzewania
budynków):
Tauron Ciepło Sp. z o. o.,
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. ,
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych „Komel”
– samochody elektryczne,
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
– „Technologie budynku pasywnego”, możliwość
rezerwacji wyjazdu na zwiedzanie obiektów Parku,
w tym projekcja filmu w technologii 3D (ilość miejsc
ograniczona, informacje na stoisku),
Górnośląski Park Przemysłowy
– Prezentacja sprzętu pomiarowego i technologii
budynku BREEAM

Wystawa dotycząca zanieczyszczenia powietrza –
Moda na Zdrowie Sp. z o. o. (20 prac fotograficznych
konkursu „Ważna misja – niska emisja”).

Kurs podstawionego autobusu
(Rynek – Siemianowicka 60)
19.09.2015
Tauron Ciepło sp. z o. o. – „Dzień otwarty Zakładu
Wytwarzania Katowice” – możliwość zwiedzenia
największej elektrociepłowni w mieście Katowice

Rynek - Plac Kwiatowy
19.09.2015
Wystawa dotycząca zanieczyszczenia powietrza –
Moda na Zdrowie Sp. z o. o. - „Ważna misja
– niska emisja”

