SZKOLENIE ONLINE
31 maja 2022

Nowe fundusze krajowe i europejskie
na modernizację i rozwój systemów ciepłowniczych
Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu zdalnym nt. „Nowe fundusze krajowe i europejskie
na modernizację i rozwój systemów ciepłowniczych”, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. w godz. 10.00-14.00
w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA
1.

Nowe uwarunkowania finansowania w energetyce i ochronie środowiska - zmiana przepisów o pomocy publicznej
(od 2023)
•• Nowe wytyczne pomocowe CEEAG (opublikowane)
•• Projekt zmiany rozporządzenia GBER

2. Fundusz Modernizacyjny
•• Kogeneracja dla ciepłownictwa
•• Ciepło z OZE dla ciepłownictwa
•• Digitalizacja sieci ciepłowniczych
•• Paliwa alternatywne na cele energetyczne
•• Wsparcie właścicieli instalacji ETS — efektywność energetyczna i OZE na potrzeby własne
3. Program FEnIKS oraz programy regionalne 2021-2027
•• Efektywność energetyczna (w tym kogeneracja i sieci ciepłownicze)
•• Energia odnawialna
•• Demarkacja — FEnIKS a programy regionalne
•• Uwagi KE dotyczące projektu programu FEnIKS
4. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 2021-2023
•• Źródła ciepła w systemach ciepłowniczych
•• Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach
•• Zasada „do no significant harm”
5. Fundusz Transformacji Energetyki — nowy projekt ustawy
•• Obszary wsparcia
•• Procedury udzielania dofinansowania
6. Program NFOŚiGW Energia Plus — środki krajowe
•• Ograniczenie emisji do atmosfery
•• Jednostki wytwórcze (OZE i gaz)
•• Sieci ciepłownicze
7.

Fundusz Innowacyjny (ETS)
•• Projekty małej skali
•• Projekty dużej skali

Szkolenie przeprowadzi:
Pani Małgorzata Kołodziej-Nowakowska | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Do pobrania karta zgłoszenia w formacie docx.
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu jpg lub formie pdf do Centrum Szkoleniowego
IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl

!

Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego zgłoszonego
uczestnika szkolenia.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia.
Potwierdzenia będą zawierać:
•• informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
•• instrukcję korzystania z aplikacji Zoom.
Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem — na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia — otrzymają
wiadomości zawierające:
•• link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w pdf,
•• indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.

!

Uczestnicy szkolenia będą mogli prelegentowi zadawać pytania na czacie, na które prelegent
udzieli odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy
Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP

