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Każda konferencja 
podzielona będzie 
na dwa bloki:
 

BLOK 
PODSTAWOWY 

To dyskusje mające 
charakter edukacyjny, dotyczące 
np.: zmian w prawie, sytuacji 
prosumentów, sposobów finansowania 
inwestycji w OZE i nowoczesne 
technologie energooszczędne. 

 
y  finansowanie 
y  zalety dobrej energii 
y  korzyści społeczne 
y  prawo 

 
y  lokalne wyzwania 
y  technologie 
y  zrównoważony biznes 
y  współpraca samorządów 
   z biznesem 
y  dobre praktyki, najlepsze 
   przykłady  

BLOK 
PARTNERSKI

To eksperckie rozmowy 
o regionalnych wyzwaniach 
i poszukiwanie sposobów 
rozwiązania ich. 



Pora to zmienić. Pora dostrzec korzyści ekonomiczne 
i społeczne, jakie płyną z wykorzystania energii jutra. 
Właśnie dlatego organizujemy cykl konferencji  
„Dobra Energia”. 

Czyste środowisko to wyzwanie i odpowiedzialność dla biznesu, włodarzy 
miast i gmin. W Polsce w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia. Ciągle 
oddychamy powietrzem bardzo złej jakości. W Unii Europejskiej jesteśmy  
pod tym względem w niechlubnej czołówce. Jeśli już zdarzy się, że korzystamy 
z nowoczesnych źródeł do wytworzenia energii, to nieroztropnie ją trwonimy,  
bo większość budynków jest fatalnie zaizolowana.

DLACZEGO?

O CZYM?

DLA KOGO?

y nowoczesnych technologiach służących energooszczędności
y rozwiązaniach technologicznych z zakresu OZE  

i energooszczędnego budownictwa
y efektywności energetycznej budynków, miast, gmin 
y Źródłach finansowania inwestycji w OZE i termomodernizację
y korzyściach społecznych i ekonomicznych wynikających  

z inwestycji w dobrą energię
y rozwoju lokalnych gospodarek wskutek inwestycji  

w dobrą energię
y Sposobach rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza
y rewitalizacji i termomodernizacji w miastach
y zmianach prawnych

Chcemy rozmawiać o:

Projekt „Dobra Energia” to szansa dla samorządowców na poznanie 
nowych technologii obniżających koszty funkcjonowania miast  
i gmin, przedstawicieli biznesu na wymianę doświadczeń  
i wiedzy, ekspertów na zaprezentowanie najnowszych technologii  
i wypracowanych rozwiązań oraz mieszkańców, bo dzięki  
dobrej energii będą żyć komfortowo w czystym otoczeniu.

Samorządowcy  
i urzędnicy

potencjalni konsumenci 
energii odnawialnej

Producenci 
technologii

Projektanci  
i usługodawcy

Lokalni liderzy 
opinii: aktywiści, 
przedsiębiorcy Deweloperzy  Architekci Consultinga

Organizacje  
pozarządowe



POZNAŃ, ŁÓDŹ, KRAKÓW,
GDAŃSK, KATOWICE, WARSZAWA. 

GDZIE?
Wybraliśmy stolice województw, bo o regionalnych  
problemach chcemy rozmawiać, tam, gdzie one powstają. 
I tam też chcemy je rozwiązywać. 
Tematyka konferencji będzie dopasowana do specyfiki  
regionu, będziemy inspirować lokalnymi przykładami.

y dotarcie do firm, których rozwiązania  
i technologie pomagają ograniczać zużycie 
energii w budynkach, miastach, a nawet  
całych gminach

y promowanie własnych usług, np. w zakresie 
doradztwa energetycznego, czy sposobów 
pozyskiwania funduszy na inwestycje 

y wymianę wiedzy i doświadczeń  
z urzędnikami różnego szczebla, członkami 
organizacji pozarządowych, aktywistami oraz 
przedstawicielami biznesu   

y realizację celów promocyjnych poprzez 
zbudowanie eksperckiego wizerunku  
własnych przedstawicieli występujących  
w panelach konferencyjnych

y inspiracje i poszerzenie wiedzy  
o najnowszych technologiach z obszaru  
OZE, energooszczędnego budownictwa  
i nowoczesnych technologii

Partnerzy instytucjonalni dzięki  
udziałowi w naszych wydarzeniach  
będą mieli szansę na:

KORZYŚCI

Projektanci  
i usługodawcy



O problemach, zagadnieniach  
i lokalnych wyzwaniach 
omawianych na naszych 
konferencjach będziemy mówić  
i pisać w mediach ogólnokrajowych 
oraz lokalnych. W dzienniku, 
tygodnikach, serwisach 
internetowych oraz mediach 
społecznościowych. Z informacją  
o naszych działaniach będziemy 
gościć też w radiu. Szeroki zasięg 
medialny i merytoryczne teksty  
to jeszcze jedna korzyść dla naszych 
partnerów instytucjonalnych.

ROZGŁOS

Organizator

Kraków
ul. Cystersów 9 , 31-553 Kraków 

Tel. 12 62-95-220

Warszawa
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

Tel. 22 55-56-100
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