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Wrocław, dnia 12 września 2022 r.

Szanowni Państwo!

mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji pn.

„DOLNY ŚLĄSK 2020+" - SZANSE ROZWOJOWE REGIONU,

która odbędzie się w środę 12 października 2022 r.

w Hotelu Verde Montana w Kudowie-Zdroju.

Będzie mi miło gościć Panią/Pana także na kolacji poprzedzającej wydarzenie, w dniu
11.10.2022 r. o godz. 19:00.

Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych problematyką rozwoju naszego regionu,
a w szczególności reprezentantów administracji samorządowej, instytucji odpowiedzialnych
za rozwój regionalny, przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych.

Celem wydarzenia jest określenie priorytetów rozwojowych Dolnego Śląska w kontekście
wyzwań polityk krajowych i europejskich.

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja w ramach dwóch paneli tematycznych:
1. Transformacja energetyczna Dolnego Śląska,
2. Zasoby naturalne Dolnego Śląska jako szansa rozwoju.

W pierwszym panelu poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia
planowanego w obszarze efektywności energetycznej, OZE oraz Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Podczas
panelu zostanie podjęta dyskusja dotycząca założeń Strategii Energetycznej Dolnego Śląska �

kierunków wsparcia sektora energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego, działalności
klastrów energetycznych, działań Spółki TAURON jako kluczowego podmiotu w branży
energetycznej i w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także w zakresie
możliwości i form finansowania działań w obszarze wsparcia przedsiębiorczości i efektywności
energetycznej ze środków krajowych (m.in. Polski Ład) i regionalnych (m.in. pożyczki z

regionalnego programu) przez BGK.

trakcie drugiego panelu poruszane będą m.in. następujące tematy: potencjał i perspektywa
wykorzystania geotermii wysokotemperaturowej, wody lecznicze i termalne - szanse ale
i problemy na etapie poszukiwania, dokumentowania i eksploatowania wód podziemnych.
Ponadto: aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe wykorzystania geotermii
niskotemperaturowej - pompy ciepła, potencjalne możliwości ujęcia wód termalnych dla potrzeb
ogrzewania sieciowego miasta na przykładzie gminy Głuszyca, a także: transformacja
energetyczna a energetyka węglowa - przyszłość czy już przeszłość w kontekście np.
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bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz: czy jest możliwa transformacja energetyczna bez

surowców skalnych � dolnośląska baza zasobowa kopalin.

Udział w kolacji i konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Do wszystkich uczestników zostanie wysłane potwierdzenie udziału w wydarzeniu.

Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać do 22 września 2022 r. na adres:

natalia.drabik@umwd.pl poprzez dołączony do niniejszego zaproszenia formularz.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Verde Montana w Kudowie-Zdroju, którego

koszt pokrywa uczestnik wydarzenia. Rezerwacji należy dokonać poprzez stronę internetową:

https://verdemontana.pl/dolny slask 2020 szanse rozwoiowe regionu, najpóźniej do 30 września

2022 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Natalią Drabik - tel. 71 776 93 90.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji!
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