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a w efekcie wpływających na stymulację rynku;
• warsztaty z zakresu wielkowymiaro-
wych instalacji kolektorów słonecznych 
– realizowane w ramach europejskiego 
projektu SDHplus (Słoneczne systemy cie-
płownicze), mające na celu zapoznanie  
z koncepcją integracji wielkowymiarowych 
instalacji kolektorów słonecznych z systema-
mi ciepłowniczymi oraz dyskusję nad możli-
wościami wdrożeń tego rodzaju rozwiązań  
w warunkach Polski. Eksperci przedstawią 
rozwiązania techniczne zebrane w trakcie 
dwudziestu lat eksploatacji tych systemów  
w Szwecji, Danii, Niemczech i Austrii.
• spotkanie robocze organizowane przez 
Instytut Energetyki Odnawialnej, Minister-
stwo Gospodarki oraz Polsko-Mołdawską 
Komisję ds. Współpracy Gospodarczej, słu-
żące wymianie wzajemnych doświadczeń oraz 
przygotowaniu działań do współpracy gospo-
darczej w sektorze OZE z Mołdawią. Spotka-
nie ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy we 
wskazanym zakresie, ale także stworzenie moż-
liwości współpracy w obu krajach. Będzie to za-
tem doskonała okazja do nawiązania kontak-
tów biznesowych oraz wymiany doświadczeń.
• Międzynarodowe Targi Energii Odnawial-
nej w Raciborzu, organizowane przez Miasto 
Racibórz przy współpracy z czeskim Miastem 
Opawa oraz przy wsparciu IEO.  

Forum Energetyki Słonecznej 
– zapowiedź czerwcowej konferencji

  Główne tematy Forum:
• rola energetyki prosumenckiej w Polsce  
w latach 2014-2020: program “Prosument”  
– dofinansowanie zakupu mikroinstalacji OZE, 
zapisy w ustawie OZE;
• prosumenci w spółdzielniach energetycz-
nych;
• zmiany w strukturze i kierunkach rozwoju 
rynku kolektorów słonecznych;
• czy już opłaca się inwestować w fotowolta-
ikę w Polsce?
• czyste i automatyczne kotły na biomasę 
ważnym dopełnieniem domowej energetyki 
prosumenckiej.

Sesje poprowadzą specjaliści Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej oraz zaproszeni specjal-
nie na to wydarzenie eksperci z kraju i Europy 
m.in.: Robin Welling – Prezes Europejskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (ESTIF), 
Lutz Ribbe – Europejski Komitet Społeczno- 
Ekonomiczny, prof. Jan-Olof Dalenbäck – 
Chalmers University of Technology, Christiane 
Egger – Oekoenergie-Cluster, Dr Uwe Har-
mann – Wiceprezes Niemieckiego Stowarzy-
szenia Energetyki Słonecznej, a także przed-
stawiciele instytucji publicznych m.in.  Janusz 
Pilitowski – Ministerstwo Gospodarki, Maria 
Milewska – Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciel 
Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sejmu i Se-
natu. Uzupełnieniem treści merytorycznej kon-
ferencji będzie panel dyskusyjny.

Forum ‘2014 towarzyszyć będą następujące 
wydarzenia, otwarte dla wszystkich uczestni-
ków konferencji:
• spotkanie z Robinem Wellingiem Preze-
sem ESTIF, którego celem jest wspólna pro-
mocja kolektorów słonecznych na rynku 
europejskim i światowym oraz opracowanie in-
strumentów wsparcia, zwiększających zaufanie 
konsumentów w sprawie jakości produktów,  

Tegoroczna największa konferencja sektora mikroinstalacji i energetyki prosumenckiej VII Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej i Biomasy odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Raciborzu.  Program Forum 
skierowany jest do różnych grup związanych z przemysłem energetyki prosumenckiej – decydentów, 
producentów, instalatorów, dystrybutorów, inwestorów. Podczas VII Forum przedstawione zostaną kwestie 
dotyczące mikroinstalacji: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. 

Zapraszamy na 
www.forum.ieo.pl
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