
      
     

 

 
Головний інститут гірництва в Катовіцах – лідер проекту 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Lider Projektu 

 

Проект «Підвищення конкурентоспроможності підприємств Львівської області шляхом 

впровадження інноваційних технологій використання місцевих паливно-енергетичних 

ресурсів - URAKOL»,  

що фінансується в рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства 

закордонних справ РП. 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii 

wykorzystania lokalnych surowców energetycznych - URAKOL” finansowanego w ramach programu Polska 

Pomoc Rozwojowa 2016 

 

запрошує на навчально-практичний семінар за темою: 
«ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ПАЛИВО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ» 

 

zaprasza na warsztaty pt. 
WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII  

W SEKTORZE PALIWOWO-ENERGETYCZNYM 

 

 

Строки проведення семінару:            12-14 вересня 2016 р.  

 

Місце проведення: Головний інститут гірництва  

Площа Гваркув 1  

40-166 Катовіце  

Головний корпус, актовий зал Борецького, поверх III 

 

Програма семінару призначена для підприємців приватних і державних, представників 

державного управління та державних і комерційних організацій паливно-енергетичного 

комплексу Львівської області. Мета семінару полягає в створенні знань і 

компетентності розвитку підприємств Львівської області у секторі технологій 

ефективного використання місцевих видів палива шляхом надання досвіду польських 

розробників і постачальників технологій в галузі енергетики, а також ознайомлення з 

кращими практиками і прикладами реалізації цих технологій. 
Program warsztatów skierowany jest do przedsiębiorców prywatnych i państwowych, przedstawicieli 

administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców z sektora paliwowo-

energetycznego obwodu  lwowskiego. Celem warsztatów jest budowanie wiedzy oraz rozwój kompetencji 

przedsiębiorstw obwodu lwowskiego w zakresie technologii efektywnego wykorzystania paliw lokalnych poprzez 

prezentację polskich doświadczeń twórców i dostawców technologii energetycznych, a także poznanie dobrych 

praktyk i przykładów wdrożeń tych technologii. 



      
 

Програма навчально-практичного семінару 

 

День 1 

Інноваційні енергетичні технології  

Innowacyjne technologie energetyczne 

12 вересня 2016 р., понеділок 

8:30  Реєстрація учасників  

 

9:00 ─ 9:30 Привітання та представлення партнерів: ГІГ i IГГГК НАН України 

 

9:30 ─ 10:15 Стан справ і потреби енергетичного сектора у Львівській області - презентації 

українських представників / Osiągnięcia i potrzeby sektora energetycznego w obwodzie 

lwowskim – prezentacje przedstawicieli ukraińskich  

 

10:15 ─ 11:00 
Як домогтися успіху в польсько-української співпраці? Бізнес-моделі і 

ефективні мережі - семінари, що проводяться зовнішніми експертами / Jak 

odnieść sukces we współpracy polsko-ukraińskiej? Modele biznesowe i skuteczny networking – 

warsztaty prowadzone przez ekspertów zewnętrznych.  

11:00 ─ 11:30 Перерва на каву 

11:30 ─ 13:00 Високоефективні технології з низьковуглецевими викидами для 

теплоенергетичної галузі - презентації польських виробників палива з вугілля, 

гранул з біомаси, сучасні системи димоходів / Wysokoefektywne i niskoemisyjne 

technologie energetyczne dla sektora ciepłowniczego – prezentacje polskich producentów paliw 

węglowych, peletów z biomasy, nowoczesnych systemów kominowych 

13:00 ─ 14:00 Обід  

14:00 ─ 15:00 Високоефективні енергетичні технології з низькою емісією вуглецю для 

сектора опалення - презентації польських виробників котлів на твердому 

паливі, дозаторів, а також пальників для котлів на твердому паливі / 
Wysokoefektywne i niskoemisyjne technologie energetyczne dla sektora ciepłowniczego cd. – 

prezentacje polskich producentów kotłów na paliwa stałe oraz  podajników i palników do kotłów na 

paliwa stałe 

 

15:00 ─ 16:00 Польсько-українські бізнес-дискусії, обмін досвідом / Polsko-ukraińskie rozmowy 

biznesowe, wymiana doświadczeń, dyskusje 

 

 

День 2 

Навчальні візити  
Wizyty studialne 

13 вересня 2016 р., вівторок 

 

8:00 Виїзд на об’єкти (паркінг ГІГ)  



      

10:00 ─ 14:00 Високоефективні системи опалення - ознайомча поїздка на підприємство 

GALMET в Глубчице; презентація виробника систем керування для котлів 

котлів на твердому паливі: Tech Sterowniki / Wysokoefektywne systemy grzewcze – 

wizyta studialna w zakładzie GALMET, Głubczyce; prezentacja producenta serowników do kotłów 

na paliwa stałe: Tech Sterowniki 

14:00 ─ 15:30 

17:30  

 

Обід 

Повернення в Катовіце 

День 3 

Інноваційність та розвиток підприємництва – навчальний візит  
Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości - wizyta studialna 

14 вересня 2016 р., середа 

 

9:00 Виїзд на об’єкти (паркінг ГІГ)  

9:00 ─ 11:00 Планування заходів щодо реалізації інноваційних, стійких енергетичних 

систем на основі відновлюваних джерел енергії - навчальний візит в Центрі 

інновацій та компетентності, Euro-Centrum SA, Науково-технологічний парк, 

Катовіце / Planowanie działań na rzecz wdrażania innowacyjności, zrównoważone systemy 

energetyczne oparte o odnawialne źródła energii – wizyta studialna w Centrum Innowacji i 

Kompetencji, Euro-Centrum S.A., Park Naukowo-Technologiczny, Katowice 

12:00 ─ 13:00 Обід 

13:00 ─ 14:00  Підсумки  

 


