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Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polska Izba Gospodarcza
Ekorozwój zapraszają do Wenecji na 16 grudnia br. przedstawicieli miast i przedsiębiorstw
energetycznych na wspólną konferencję poświęconą najnowszym osiągnięciom technologicznym
produkcji z frakcji palnych odpadów komunalnych paliwa alternatywnego oraz jego współspalania (510%) z miałem węglowym w scentralizowanym systemie elektroenergetycznym dużej aglomeracji
miejskiej.
Celem konferencji będzie zapoznanie uczestników ze szczegółami funkcjonowania
weneckiego modelu współpracy gospodarki komunalnej (Ecoprogetto) z zawodową energetyką ENEI.
Duże polskie elektrociepłownie mogą z powodzeniem część produkcji energii i ciepła pozyskiwać
z wielokrotnie tańszego, zaliczonego do zielonej energii paliwa z odpadów. Duże aglomeracje, ze
względu na wielkości masy odpadowej, będą miały szanse znacznie zmniejszyć koszty produkcji
energii oraz sprostać wymaganiom unijnym w zakresie emisji gazów cieplarnianych i obowiązującym
nasz kraj docelowym wielkościom odpadów kierowanych na składowiska.
Wielkość frakcji palnych w odpadach komunalnych w Polsce szacowana jest, na co najmniej 5,0 mln
ton i wykorzystanie tego potencjału jest niewątpliwą szansą dla polskiej energetyki, jak również dla
rozwiązania narosłych przez 20 lat problemów zagospodarowania odpadów komunalnych.
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Program konferencji
Czwartek, 15.12.2012 r.
19.00. Spotkanie na Okęciu, wylot z Warszawy do Wenecji.
23.00. Przylot do Wenecji, zakwaterowanie w hotelu.
Piątek, 16.12.2012 r.
08.00. Śniadanie.
09.30. Przejazd Vaporetto do Zakładów Komunalnych Fusina.
10.15. Przywitanie i oficjalne wystąpienia
10.30. Prezentacja technologii produkcji paliwa z odpadów komunalnych regionu
11.30. Pokaz funkcjonowania zakładu.
12.30. Przerwa obiadowa.
14.00. Przejazd do elektrociepłowni ENEL Fusina.
14.15. Powitanie.
14.30. Prezentacja technologii współspalania komunalnego paliwa z miałem węglowym
15.15. Pokaz procesu współspalania.
16.00. Zakończenie konferencji i przejazd do hotelu.
20.00. Oficjalna kolacja.
Sobota, 17.12.2012 r.
08.00. Śniadanie.
09.30. Czas wolny
13.00. Obiad
16.30. Wyjazd na lotnisko i odlot do Warszawy.
Koszt udziału w konferencji wynosi 4900 zł na osobę (cztery tysiące dziewięćset zł). Państwa
zgłoszenie, z podaniem nazwiska i funkcji osoby, prosimy wysłać elektronicznie na adres:
biuro@pige.org.pl lub listownie na adres: Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój, ul. Srebrna
16, 00-810 Warszawa. Termin zgłoszeń upływa z dniem 25 listopada br. W zgłoszeniu
prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do wystawienia rachunku.
Wpłaty prosimy dokonać na konto PIGE: 44 1020 1013 0000 0002 0254 7297 w banku PKO
BP, 10 Oddział w Warszawie.

