Krajowa Agencja
Poszanowania Energii S.A.

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu
„Inteligentna Energia – Program dla Europy”, przy współpracy z Biurem Regionalnym
Województwa Śląskiego w Brukseli organizuje Dzień Informacyjny na temat możliwości
finansowania projektów w ramach tego programu.
„Inteligentna Energia – Program dla Europy” jest programem europejskim wspierającym
działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:
-

poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów
energetycznych,

-

promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji
źródeł energii,

-

promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych
źródeł energii w transporcie.

Dzień Informacyjny odbędzie się 22 kwietnia 2010 roku, o godz. 1030, w Sali „Błękitnej”
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, ul. Juliusza Ligonia 46.
Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:
-

warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,

-

zasad finansowania,

-

zasad wypełniania wniosków,

jak również podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej
karty zgłoszeniowej do dnia 16 kwietnia 2010 roku faksem na numer: (022) 626 09 11 lub
elektronicznie na adres e-mail: kpkiee@kape.gov.pl. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie www.cip.gov.pl/iee-kpkkape
Mamy nadzieję, iż zaproponowane tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem
i przybędą Państwo na nasze seminarium.
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Plan spotkania
22 kwietnia 2010 roku
Sala „Błękitna” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
10.30 – 11.00

Rejestracja

11.00 – 11.10

Powitanie uczestników
– Marszałek Województwa Śląskiego
– Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
– KPK IEE, KAPE S.A.

11.10 – 11.20

CIP - Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Najważniejsze cele
programu „Inteligentna Energia – Europa”
– Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

11.20 – 11.50

„Inteligentna Energia – Europa (IEE)” – wezwanie do składania wniosków
w 2010 roku:
charakterystyka priorytetów szczegółowych
przykłady projektów
– KPK IEE, KAPE S.A.

11.50 – 12.30

„Inteligentna Energia – Europa (IEE)” – jak składać wnioski?
typy instrumentów
wymagania formalne
informacje praktyczne
– KPK IEE, KAPE S.A.

12.30 – 13.00

Przerwa

13.00 – 13:30

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu „Inteligentna
Energia – Europa“
– KPK IEE, KAPE S.A.

13.30 – 14.00

Fundusz ELENA – środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów
inwestycyjnych przez jednostki publiczne
– KPK IEE, KAPE S.A.

14.00 – 14:30

Przykłady projektów realizowanych w ramach programu z udziałem partnerów z
Polski:
- Fundacja na Rzecz Efektywnego Poszanowania Energii
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"
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Karta zgłoszeniowa
Dzień informacyjny – 22 kwietnia 2010 r. w Katowicach

Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Nazwa firmy..................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
Tel (z kierunkowym)................................................................ Fax..............................................
E-mail............................................................................................................................................

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Informacji o szkoleniu pod nr telefonu (22) 626 09 10 udzielają:
Joanna Ogrodniczuk, Antonina Kaniszewska, Monika Jarzemska lub Marta Mazurkiewicz.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 16 kwietnia 2010 r.
faksem (022) 626 09 11 lub elektronicznie na adres e-mail: kpkiee@kape.gov.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.97 o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz.883 przez Krajową Agencję Poszanowania Energii
S.A. z siedzibą w Warszawie.

………………………………………..
Podpis

