Partnerzy Projektu SEMS wraz z Collegium Polonicum
zapraszają na konferencję:

ENERGIA ODNAWIALNA –
perspektywy rozwoju gmin
Celem tej konferencji jest wsparcie wymiany informacji na temat komunalnych strategii zarządzania
energią i ich wdroŜenie w krajach członkowskich Europy środkowo-wschodniej pomiędzy nauką i
samorządową praktyką.
TEMATY

Energia odnawialna w polityce Unii Europejskiej i Państwa Polskiego
Prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energii odnawialnych w Polsce
Społeczne aspekty wdraŜania energii odnawialnych
Perspektywy rozwoju energii odnawialnych w gminach – przykłady dobrych
praktyk

Konferencja naukowa organizowana jest w ramach projektu europejskiego SEMS. SEMS to skrót tytułu
i oznacza Sustainable Energy Management Systems (ZrównowaŜone Systemy Zarządzania Energią)
i jest realizowany w ramach inicjatywy CONCERTO w 6 programie ramowym. Celem projektu jest
stworzenie trwałych struktur zarządzania energią w gminach uczestniczących w projekcie .
Dla osiągnięcia tego celu zaplanowano szereg przedsięwzięć, które doprowadzić mają do znaczącego
wzrostu efektywności energetycznej oraz do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w
ogólnym bilansie energetycznym gmin.
Miasto Słubice połoŜone na polsko-niemieckiej granicy stało się – przede wszystkim dzięki powstaniu
Collegium Polonicum - ośrodkiem akademickim.
Collegium Polonicum powstało dzięki współpracy polskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu i europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Głównym celem uczelni jest
rozwijanie współpracy naukowej i kulturalnej między studentami i naukowcami polskimi i niemieckimi.
Collegium Polonicum stało się teŜ centrum spotkań i konferencji a takŜe posiedzeń, seminariów, wystaw
i imprez popularnonaukowych, słuŜących poprawianiu i wzmacnianiu stosunków polsko –
niemieckich.
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