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Zapraszamy do udziału w pi ątej edycji konferencji  
„Polsko-Hiszpa ńskie Forum Energii Odnawialnej”,  

która odb ędzie si ę w dniu 20 pa ździernika 2011 w Warszawie . 
 
Jest to wydarzenie, które poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł Energii wpisuje się 
w kalendarz najwaŜniejszych imprez organizowanych w polskim sektorze energetycznym. 
Hiszpania jako lider w zakresie inwestycji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
stanowi dla rynku polskiego doskonały wzór. Doświadczenia przedsiębiorstw hiszpańskich 
w ich funkcjonowaniu czy współpracy z regionami stanowią cenną wiedzę i przykład dla 
regionów polskich i polskiego rynku OZE. 
 
Celem konferencji jest merytoryczna i konkretna dys kusja na temat rozwoju polskiej 
i hiszpa ńskiej energetyki ze źródeł odnawialnych, przedstawienie aktywnych postaw  
regionów proinwestycyjnych oraz korzy ści płyn ących dla regionu z inwestycji 
w energi ę odnawialn ą. Chcemy, aby Forum było miejscem wymiany doświadczeń a nade 
wszystko, aby w naturalny sposób kontaktowało ze sobą przedsiębiorstwa oraz regiony 
hiszpańskie i polskie. 

 
 Patronami honorowymi konferencji są :    
 
 

 
 
 
 

Hanna Gronkiewicz – Waltz                Ambasada Królestwa 
     Wicepremier RP               Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi              Prezydent m.st. Warszawy              Hiszpanii w Warszawie 
Minister Gospodarki 

Tematy FORUM  
  

 
a) wykorzystanie i kierunki rozwoju energii wiatrowej w Polsce i Hiszpanii 
b) wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła 
c) wykorzystanie technologii gazowych 
d) agroenergetyka szansą dla rolnictwa 
e) rola sieci przesyłowych w rozwoju energii odnawialnej w Polsce 
f) energia odnawialna a rola regionów w nowych inwestycjach. Przygotowanie regionów do produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych. Przykłady hiszpańskie.  
 

Tezy FORUM 
 
W realiach współczesnego świata racjonalne korzystanie z zasobów energii odnawialnej jest 
elementem polityki zrównowaŜonego rozwoju kaŜdego z państw. KaŜde rozwaŜanie problemów 
zaopatrzenia Polski w energię ma w tle konieczność zmierzenia się z dwoma wyzwaniami: 
1) kurczących się zasobów surowców kopalnych, 
2) ochrony środowiska naturalnego. 

 
Serdecznie zapraszamy! 
 
Szczegółowe informacje:  
- Stowarzyszenie Energii Odnawialnej: www.seo.org.pl, tel.+48  22 4331238, biuro@seo.org.pl 
- Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza: www.phig.pl, tel. +48 22 511 15 70, phig@phig.pl  


