
        

Zaproszenie na
Dzień Informacyjno-Promocyjny Programu Unii Europejskiej

“Intelligent Energy – Europe” (IEE)

Jak skutecznie sięgać po środki finansowe z Brukseli na wspieranie rozwoju wykorzystania 
odnawialnych zasobów energii i poszanowania energii ?

04-07-2006, godzina 11:00 – 15:00
Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, Sala S1, ul. Powstańców Warszawy 10

W obecnych czasach, przy wzrastających wciąż cenach energii oraz rosnącym nieustannie zapotrzebowaniu na energię i 
ciepło, co jest konsekwencją dokonującego się na naszych oczach postępu technologicznego, a także przy niestabilnym 
wciąż rynku surowców energetycznych coraz większego znaczenia nabiera sposób, w jaki gospodarujemy dostępnymi 
zasobami. Na tym tle rodzi się wiele spontanicznych inicjatyw zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej, 
włączenia odnawialnych źródeł energii do pozyskiwania elektryczności oraz ciepła, a także przyjaźniejsze dla środowiska 
paliwa wykorzystywanych w transporcie. Inicjatywy te są  tym cenniejsze, że płyną wprost od najbardziej zainteresowanych 
środowisk. Ogromne potrzeby w tym zakresie jak dotąd dość w ograniczonej mierze szły w parze ze środkami na często 
kosztowne  przedsięwzięcia  z  tego  zakresu  –  tym  kosztowniejsze,  że  związane  z  rozwijaniem  najnowocześniejszych 
technologii oraz ze stosowaniem innowacyjnych rozwiązań.
To  właśnie  potrzeba  zapełnienia  tej  luki  skłoniła  Samorząd  Województwa Podkarpackiego  do  wystąpienia  o  środki  w 
ramach  programu  „Inteligentna  Energia  dla  Europy”  i  powołania  z  pomocą  środków  unijnych  Podkarpackiej  Agencji 
Energetycznej. Jednym z priorytetowych zadań Agencji jest właśnie pozyskanie środków na przedsięwzięcia z zakresu 
odnawialnych  źródeł  energii,  efektywności  energetycznej  oraz  transportu  dla  podmiotów  z  terenu  Województwa 
Podkarpackiego. 
Z końcem maja ogłoszona została kolejna edycja naboru wniosków w ramach unijnego programu „Inteligenta Energia dla 
Europy”  i  zarówno  przed  samorządami  jak  i  środowiskami  naukowymi  czy  też  przedsiębiorstwami  prywatnymi  staje 
możliwość skorzystania z tych środków. Specjalnie dla Państwa będzie prezentować możliwości tego programu pracownik 
Komisji  Europejskiej,  Agencji  Wykonawczej  Programu  Inteligentnej  Energii  dla  Europy,  jednostki  bezpośrednio 
odpowiedzialnej za nabór i ocenę wniosków. Poza szczegółowymi informacjami na temat możliwości finansowania Państwa 
projektów jest to również okazja do nawiązania ciekawych kontaktów i inspirującej wymiany myśli.  Mamy nadzieję, że 
odwiedzicie  nas  również  Państwo  z  terenu  innych  województw  i  sąsiednich  regionów Słowacji  i  Ukrainy.  Pozwoli  to 
wszystkim na przekazanie doświadczeń i być może będzie stanowiło zalążek długotrwałej owocnej współpracy.
Jeśli  bliskie  są  Państwu  idee  zrównoważonego rozwoju  wyrażanego poprzez  rozwijanie  odnawialnych  źródeł  energii, 
promowanie i rozwój efektywności energetycznej oraz czystszych sposobów transportu zapraszamy serdecznie do wzięcia 
udziału w Regionalnym Dniu Informacyjno-Promocyjnym Programu „Inteligentna Energia dla Europy” w Rzeszowie, 4 lipca .
Wypełnienie  przez  Państwa  formularza  zgłoszeniowego  pozwoli  nam  na  pozostanie  z  Państwem  w  kontakcie  i 
informowanie o kolejnych ciekawych inicjatywach.
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