Warsztaty PPP z zakresu efektywności energetycznej z cyklu Samorządowa Akademia PPP

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn)

25 V 2017
przerwa kawowa

25 V 2017

10 min.

Rejestracja uczestników (od godz. 9:00)
Otwarcie seminarium - słowo wstępne

10:00
- 10:20
9:30
- 9:40

Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna

30 min.

AKADEMIA PPP
Szkolimy liderów

Olsztyn liderem w modernizacji oświetlania ulicznego

9:40 - 10:10

Potencjał Miasta Olsztyna | Planowane inwestycje z zakresu głębokiej
termomodernizacji
Karol Więckowski – Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej

PPP jako efektywne narzędzie zarządzania

40 min.

przerwa obiadowa

11:00 - 11:40

zadaniami publicznymi

Korzyści i zagrożenia | Ścieżka wdrożenia projektu - krok po kroku oraz przykłady ppp w Polsce |
Projekty hybrydowe w nowej perspektywie | Kiedy stosować ppp a kiedy ESCO? | Szanse i zagrożenia

Szkolimy przyszłych liderów
wdrażania projektów ppp.
Warsztaty to pierwszy krok do
wdrożenia przedsięwzięcia, wymiany
doświadczeń lub poszerzenia wiedzy.

UCZESTNICTWO
Uczestnictwo w warsztatach
jest nieodpłatne.

Bartosz Korbus, Dyrektor ds. Rozwoju w Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

LICZBA MIEJSC
Czas na chwilę przerwy (20 min.)

40 min.

Termomodernizacja i efektywność energetyczna
infrastruktury publicznej

12:00 - 12:40

Podstawowe założenia współpracy - cel projektu | Filary projektu i finansowanie | Dobre praktyki
w obszarze termomodernizacji budynków użyteczności publicznej | Potencjał sektora prywatnego
i korzyści dla sektora publicznego
Marek Tobiacelli, Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej w Siemens

40 min.

Modernizacja oświetlenia w gminie

W związku z dużym zainteresowaniem
wydarzeniami z cyklu Samorządowa
Akademia PPP informujemy,
iż o uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń.
W pierwszej kolejności przyjmowane
są zgłoszenia od osób, dla których
zabrakło miejsc na poprzedniej
edycji konferencji lub warsztatów.

12:40 - 13:20

Nowe trendy w oświetleniu ulicznym zwiększające oszczędności |

Gospodarz wydarzenia

Omówienie problemów i zagrożeń inwestycyjnych na przykładzie realizacji programu SOWA
Andrzej Argasiński, Prezes Zarządu w Micromex

40 min.

Debata - wspólna weryfikacja pomysłów

13:20 - 14:00

Planowane inwestycje z zakresu głębokiej termomodernizacji | Wybór
formy finansowania | Dyskusja z udziałem przedstawicieli zaproszonych samorządów.
Bartosz Korbus, Dyrektor ds. Rozwoju w Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Marek Tobiacelli, Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej w Siemens
Andrzej Argasiński, Prezes Zarządu w Micromex

Lunch połączony z konsultacjami (60 min.)

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać poprzez stronę www.ippp.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu
z Panem Radosławem Szcześniakiem, który oczekuje na pytania pod adresem email radoslaw.szczesniak@ippp.pl lub nr tel.: 730 933 962.

Patroni medialni

Partnerzy merytoryczni

