ZAPROSZENIE NA
SEMINARIUM NETWORKINGOWE Z
FRANCUSKIMI FIRMAMI
Nowe możliwości na rynku energii odnawialnych w Polsce :
Fotowoltaika, małe instalacje wiatrowe, biogaz,
biomasa i kogeneracja.
Aktualności regulacyjno-prawne i rezultaty aukcji 2017.

Piątek 13 października 2017
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP we Francji
86 rue de la Faisanderie, 75016 PARYŻ| 10h00 -15h30
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ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM NETWORKINGOWE Z
FRANCUSKIMI FIRMAMI
Paryż, 13.10.2017

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji wraz z francuską firmą METROL, we współpracy z
Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie, mają przyjemność zaprosić zainteresowane
polskie firmy z branży Energii Odnawialnych na seminarium networkingowe z francuskimi firmami, które odbędzie się 13 października 2017 w Paryżu, w siedzibie Ambasady RP we Francji
(Wydział Promocji Handlu i Inwestycji).
Profesjonalne seminarium networkingowe adresowane jest do francuskich i polskich firm
działających na rynku energii odnawialnych w branżach fotowoltaiki, biogazu rolniczego, biomasy i kogeneracji, jak również małych instalacji wiatrowych. Seminarium ma na celu zaprezentowanie uczestniczącym francuskim firmom nowych możliwości biznesowych na polskim
rynku OZE i zapoznanie ich z polskimi firmami i rozwijanymi przez nie przyszłymi projektami wynikającymi z ostatnich aukcji przeprowadzonych w Polsce w 2017 roku. Seminarium skierowane
jest przede wszystkim do francuskich firm inżynieryjnych i dostawców technologii
(komponentów, urządzeń, systemów i rozwiazań...) jak również dostawców specjalistycznych
usług technicznych i konsultingowych. Poza francuskimi firmami dysponującymi ofertami
konkretnych produktów, usług technicznych i ekspertyz działających w obszarze czterech powyżej
wymienionych technologii OZE, seminarium i spotkania biznesowe adresują się także do
przedstawicieli francuskich stowarzyszeń profesjonalnych (takich jak SER, ENERPLAN, AFPPE, CIBE,
ATEE i BIOMASSE NORMANDIE), reprezentujących setki małych i średnich przedsiębiorstw członkowskich.
Aktualny stan regulacyjno-prawny i nowe możliwości inwestycji na polskim rynku oraz współpracy
z polskimi firmami przy realizacji nowych instalacji fotowoltaicznych, małych instalacji
wiatrowych, biogazu, biomasy i kogeneracji w efekcie rozstrzygnięcia ostatnich aukcji dotyczących
OZE, zostaną szczegółowo zaprezentowane francuskim uczestnikom przez Pana Grzegorza
Wiśniewskiego, honorowego gościa i speakera seminarium, założyciela i prezesa zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie. Instytut monitoruje w sposób ciągły regulacje i stan
rozwoju rynku oraz wskaźniki opłacalności i koniunktury na energetykę odnawialną w Polsce.
Prezes Wiśniewski jest członkiem Narodowej Radu Rozwoju przy Prezydencie RP gdzie wyniki monitoringu rynku OZE wykorzystywane są m.in. do wytyczania współpracy oraz podejmowania nowych inicjatyw regulacyjnych.
Zachęcamy gorąco polskie firmy z branży OZE, laureatów aukcji i ich partnerów, do uczestnictwa w
seminarium w celu skorzystania z możliwosci bezpośredniego zaprezentowania działalności swojej
firmy i rozwijanych projektów w formie krótkiej prezentacji po angielsku (10-15 minut), jak również osobistego nawiązania kontaktów biznesowych i dyskusji na temat współpracy z firmami francuskimi podczas spotkań BtoB. Uczestnictwo w seminarium umożliwi polskim deweloperom i inwestorom, zapoznanie się z aktualną francuską ofertą eksportową technologii, rozwiązań, specjalistycznych urządzeń i powiązanych usług.

UDZIAŁ W SEMINARIUM, LUNCHU NETWORKINGOWYM I SPOTKANIACH BTOB JEST
BEZPŁATNY DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH FIRM POLSKICH Z BRANŻY OZE.

Informacje o organizatorach i partnerach
PIHPF / CCIPF
Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji już od 1994 r. aktywnie uczestniczy w rozwijaniu współpracy
gospodarczej pomiędzy Polską i Francją. Polska Izba zrzesza zarówno firmy polskie, jak i francuskie, wśród
których znajdują się przedstawiciele głównych sektorów gospodarki: energetyki, budownictwa, przemysłu metalurgicznego, przemysłu rolnospożywczego, transportu, usług telekomunikacyjnych. Celem Polskiej Izby jest
promocja Polski jako wiarygodnego i dynamicznego partnera gospodarczego dla Francji, reprezentowanie interesów ekonomicznych firm członkowskich oraz inspirowanie, wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i
handlowych pomiędzy polskimi i francuskimi podmiotami gospodarczymi. Cele te realizowane są poprzez: organizację licznych akcji promocyjnych, seminariów, śniadań biznesowych oraz konferencji ; poszerzanie i udostępnianie sieci kontaktów ; rozpowszechnianie informacji gospodarczej ; pomoc w wyszukiwaniu partnerów handlowych ; doradztwo i wsparcie dla firm. | www.ccipf.org
METROL
Od ponad 30 lat firma METROL specjalizuje się w koncepcji, organizacji i animacji seminariów technicznych,
kongresów, specjalistycznych konferencji i sesji szkoleń profesjonalnych w sektorze energetyki. Założona w
1984 roku prze Philippe’a ROCHER, firma METROL działa głównie na rzecz partnerów instytucjonalnych w
obszarach energii odnawialnych, nowych technologii w energetyce, oszczedności energetycznej i transformacji
systemu energetycznego w kierunku odnawialnych źródeł energii. METROL specjalizuje się przede wszystkim w
branżach energii odnawialnych (fotowoltaika, energia wiatrowa, biomasa, małe instalacje wodne, słoneczna
energia termiczna, energia geotermiczna, energie morskie) i jest jedyną francuską strukturą proponującą w
całkowitej neutralności szkolenia profesjonalne na temat metodologii i dobrych praktyk montażu projektów
OZE. Od 12 lat METROL animuje, między innymi, coroczny kongres francuskiego Związku Energii Odnawialnych
SER. Wśród partenerów i klientów METROL figurują najważniejsze firmy i struktury sektora OZE we Francji.
METROL posiada rozwiniętą sieć kontaktów wśród znaczących związków i stowarzyszeń sektora OZE we Francji
(takich jak m.in. ATEE, SER, FEE, CIBE, AFPPE, BIOMASSE NORMANDIE etc.) | www.metrol.fr
IEO
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think tank i jest
pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu
zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej: energia słoneczna, biogaz, biomasa, energia wodna, energia
wiatrowa, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. IEO ma też bardzo duże doświadczenie w
uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany)
w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w
projektach realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. IEO od 2009 roku prowadzi studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii” oraz szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku,
ekonomiki i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji
oraz firmy energetyczne). Ponadto, w ramach swoich prac IEO zrealizował szereg ekspertyz na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych instytucji
rządowych oraz projekty komercyjne dla klientów biznesowych.| www.ieo.pl

Informacje o francuskich uczestnikach
Wezmą udział w seminarium francuskie firmy członkowskie i przedstawiciele następujących stowarzyszeń OZE we Francji:
SER – Francuski Związek Energii Odnawialnych (pokrywający wszystkie branże OZE)
ENERPLAN – Francuskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej (fotowoltaiki i energii termicznej)
CIBE – Francuskie stowarzyszenie profesjonalistów ogrzewania biomasą z drewna opałowego
BIOMASSE NORMANDIE – Stowarzyszenie profesjonalistów biomasy w Regionie Normandii
ATEE – Francuski klub profesjonalistów biogazu
AFPPE – Francuskie stowarzyszenie profesjonalistów małych instalacji wiatrowych

PROGRAM
Moderator: Pan Philippe ROCHER, Dyrektor i Założyciel, METROL
10.00 - 10.30

Rejestracja uczestników
Adres: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu, Ambasada RP we Francji
86, rue de la Faisanderie, Paryż| Metro: Rue de la Pompe [linia 9] lub Porte Dauphine [linia 2]

10.30 - 10.45

Słowo wstępu:

Pani Katarzyna KUZA, Kierująca Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji,
Ambasda Polski we Francji
Pani Hanna STYPUŁKOWSKA-GOUTIERRE, Prezes, Polska Izba HandlowoPrzemysłowa we Francji
10.45- 11.15

Prezentacja rynku OZE we Francji i francuskiej oferty eksportowej
Pan Philippe ROCHER, Dyrektor i Założyciel, METROL
Przedstawiciel SER, Francuski Związek Energii Odnawialnych
Przedstawiciel ENERPLAN, Francuskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej
Przedstawiciel ATEE, Francuski klub profesjonalistów biogazu

11.15 - 12:15

Nowe możliwości na rynku energii odnawialnych w Polsce :
fotowoltaika, małe instalacje wiatrowe, biogaz, biomasa i kogeneracja.
Aktualności regulacyjno-prawne ; rezultaty aukcji 2017 ; charakterystyka
nowych projektów OZE.

12.15 - 12.30

Pan Grzegorz WIŚNIEWSKI, Prezes i Założyciel, Instytut Energetyki Odnawialnej
PYTANIA - ODPOWIEDZI

12.30 - 13.30

Lunch networkingowy

13:30 - 15:30

Prezentacje polskich firm, laureatów aukcji, i ich nowych projektów OZE.
Spotkania BtoB z francuskimi firmami.
INFORMACJE i ZAPISY - osoby kontaktowe :
Pani Aneta WIĘCKA, Instytut Energetyki Odnawialnej
Tel. +48 22 825 46 52 |Email : awiecka@ieo.pl
Pani Urszula MAJORKIEWICZ, Polska Izba Handlowo-Przemyslowa we Francji
Tel. +33 1 75 43 94 10

| Email : um@ccipf.org

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SEMINARIUM NETWORKINGOWE Z FRANCUSKIMI FIRMAMI:
NOWE MOŻLIWOŚCI NA RYNKU ENERGII ODNAWIALNYCH W POLSCE
13 października 2017
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu, Ambasada RP we Francji
86, rue de la Faisanderie, Paryż| Metro: Rue de la Pompe [linia 9] lub Porte Dauphine [linia 2]

Prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłane formularza e-mailem
najpóźniej do 6 października 2017 r. na dwa poniższe adresy:
awiecka@ieo.pl
secretariat@ccipf.org

Nazwisko : __________________________________________Imię :____________________________________
Funkcja : ____________________________________________________________________________________
Nazwa firmy : _________________________________________________________________________________
Tel.komórkowy : _______________________________________Tel biurowy. ____________________________
E-mail :______________________________________________________________________________________
Adres : ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Krótki opis działalności firmy i rozwijanych projektów / dostarczanych usług OZE :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Koszty uczestnictwa od osoby : bezpłatne
Potwierdzam zainteresowanie naszej firmy :
 Udziałem w seminarium i spotkaniach BtoB
 Prezentacją naszej firmy i projektów po angielsku (10-15 min)

Data i podpis

Pieczątka firmy

