
1. Instrument na rzecz Odbudowy i Rozwoju 2021-2023
 • Prace nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO)
 • Wytyczne KE dot. pomocy publicznej w KPO
 • Wytyczne KE — „do no significant harm” (DNSH) 

2. Polityka Spójności 2021-2027
 • Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 
 • Prace nad Programem FEnIKS — Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (następca POIiŚ) 
 • Linia demarkacyjna FEnIKS/RPO

3. Fundusz Modernizacyjny 2021-2030
 • Prace nad programem pomocowym 
 • Zakres wsparcia i zarządzanie Funduszem 

4. POIiŚ 2014-2020 — pozostała alokacja 
 • Konkurs dz. 1.1.1 fotowoltaika

5. NFOŚiGW — środki krajowe 
 • Ciepłownictwo Powiatowe i Energia Plus
 • Nowa Energia 

PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA

SZKOLENIE ONLINE

Fundusze europejskie i krajowe
na modernizację i rozwój systemów ciepłowniczych

Szanowni Państwo, Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Fundusze europejskie i krajowe 
na modernizację i rozwój systemów ciepłowniczych” które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. w godz. 
10.00-13.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

8 kwietnia 2021

Szkolenie przeprowadzi:
Małgorzata Kołodziej Nowakowska — PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub formie zamkniętej w formacie 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, które zostaną przesłane na adresy e-mail podane przez 
Państwa na karcie zgłoszenia.

Potwierdzenia będą zawierać:
 • informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w pdf.

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia 
indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.

Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego wyżej 
zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia. Pytania prosimy 
przesyłać do dnia 31.03.2021.

Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania na czacie, na które prelegent 
udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub za pośrednictwem e-mail po szkoleniu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl
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W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jacek Szymczak

Prezes Zarządu IGCP
Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu IGCP


