V. 16.09.2017

Opening Conference, 18 September, 2017 – planned program
Konferencja otwierająca, 18 września 2017 – planowany program
Date: 18 September 2017, Conference room in Holiday Inn Hotel, Łódź, Piotrkowska 229/231 Str.
09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników / Registration of participants

10.00 – 10.20

Otwarcie Konferencji, wystąpienia zaproszonych gości
Conference opening, speeches by invited quests

10.20 – 10.40

Cele i działania Projektu EOG – wprowadzenie (przedstawiciel IGSMiE PAN)
Objectiives and activities of EEA Project – introduction (MEERI PAS representative)

10.40 – 11.30

Wystąpienia przedstawicieli Ministerstw i NFOŚiGW dot. obecnych i planowanych działań dla
rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce
Talks by representatives of Polish ministries and NFEP&WM on current and planned state
activities
supporting geothermal development in Poland

11.30 – 12.00

Geotermia w pracach partnerów Projektu – informacje ze strony CMR, OS, EGEC, IGSMiE PAN,
AGH, PWr
Geothermal energy in Project partners’ works – information by CMR, OS, EGEC, MEERI PAS, AGH
UST, WUST /4 – 5 minutes max/1 partner/
Przerwa na lunch / Lunch break

12.00 – 12.50
12.50 – 14.10

14.10 – 15.30

Przegląd stanu i perspektyw rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Europie i krajach
partnerów Projektu:
Europa, Norwegia, Islandia, Polska (przedstawiciele partnerów)
A review of geothermal heating and development prospects in Europe and Project partner
countries:
Europe (EGEC), Norway (CMR), Iceland (OS), Poland (MEERI PAS) ‐ max 20’/1 partner
Plany rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w wybranych miastach i rola Projektu EOG –
informacje ze strony przedstawicieli miast i współpracujących instytucji: Konstantynów,
Poddębice, Sochaczew, Lądek Zdrój – max. 20 minut / 1 prezentację
Plans of geothermal heating development in selected towns and role of the EEA Project –
information by representatives of towns and cooperating institutions: Konstantynów, Poddębice,
Sochaczew, Lądek Zdrój

15.30 – 15.45

Cele i zakres wizyt technicznych w wybranych miastach perspektywicznych dla ciepłownictwa
geotermalnego (przedstawiciel Partnerów)
Objectives and scope of technical visits in selected towns prospective for geothermal heating
(Project representative)

15.45 – 15.55

Informacja o Projekcie Geothermal4PL finansowanego w ramach EOG (przedstawiciel
Projektu)
Information on EEA Project Geothermal4PL (Project representative)
Dyskusja końcowa, informacja o następnych działaniach Projektu
Final disscussion, information on next Project’s activities

15.55 – 16.15
16.15

Zakończenie Konferencji / Conference closure

