Organizator: EC BREC IEO
Miejsce: Warszawskie Centrum Targowe EXPO XXI w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14

Program seminarium „Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Przegląd
krajowych prac i moŜliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce”:
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników, bufet kawowy
10:00 – 10:05 Otwarcie; wystąpienia oficjalne
10:05 – 10:20 Stan rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – wyniki monitoringu rozwoju
sektora biogazu uzyskane w ramach projektu EurObserv”ER.
10:20 – 10:40 Niemieckie doświadczenia i najnowsze kierunki wykorzystania biogazu
rolniczego w Dolnej Saksonii: Dr Gerd Carsten Höher Naczelnik Referatu
ds. roślin energetycznych i bioenergii w Ministerstwie śywności,
Rolnictwa, Ochrony Konsumentów i Rozwoju Regionalnego Dolnej
Saksonii.
10:40-11:00

Doświadczenia i najnowsze kierunki wykorzystania biogazu rolniczego w
Szwecji: dr Józef Neterowicz, konsultant i kierownik projektów przy
projektach związanych z ochrona środowiska i sektorem energetycznym,
m.in. w ABB, Norsk Hydro, Bofors, Neste Oxo, Götaverken, specjalista ds.
polsko-szwedzkich w zakresie ekologii i ochrony środowiska

11:00-11:20

Doświadczenia i najnowsze kierunki wykorzystania biogazu rolniczego w
Danii – Jorgen Ballermann, Xergi A/S

11:20 - 11:40 Projekt programu „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”
oraz rola biogazu w „Action Plan”

11:40 – 12:05 Doświadczenia POLDANOR S.A w rozwoju technologii biogazowni w
Polsce. Wyniki monitoringu biogazowni w ramach projektu EU
Agrobiogas – przedstawiciel POLDANOR S.A
12:05 - 12:20 Najnowsze technologie kogeneracyjne w sektorze biogazu/gazu –
prezentacja firmy GE Energy/Jenbacher
12:20 - 12:40 Pytania do prelegentów i dyskusja
12:40 - 13:10 Przerwa na lunch
13:10 - 13:35 Innowacyjne rozwiązania technologiczne w biogazowniach - wyniki
projektu EU Agrobiogaz oraz doświadczenia austriackie we wdraŜaniu
biogazowi rolniczych: Dr Thomas Amon, profesor w Departamencie
ZrównowaŜonych Systemów Energetycznych na Uniwersytecie Rolniczym
BOKU w Wiedniu.
13:35 - 13:50 MoŜliwości pozyskania finansowania na budowę biogazowni rolniczych
w Polsce z NFOSiGW – doświadczenia z naboru wniosków i plany –
Małgorzata Kijowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza
NFOSiGW
13:50 -14:05

Praktyczne moŜliwości pozyskania finansowania na budowę biogazowni
rolniczych w Polsce z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego – doświadczenia z naboru wniosków i
plany - przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów
Unijnych

14.05- 14:20 Co w praktyce oznacza przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy
biogazowni? Sebastian Piwowarski, PNO Consultants Sp. z o.o.
14:20 – 14:35 Doświadczenia zdobyte w trakcie przygotowania wniosków o
dofinansowanie praktyce budowy biogazowni w Uhninie. Ryszard
Boguszewski, BDE EuroCompass

14:35 - 15:10 Prezentacje deweloperów i inwestorów oraz dostawców urządzeń
15:10 - 15:30 Dyskusja nt. roli biogazu w krajowym planie działań na rzecz energetyki
odnawialnej do 2020 r. i podsumowanie seminarium

Organizatorzy zastrzegają moŜliwość wprowadzenia zmian w programie.
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