Program ramowy
IX Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu
Opole 21-23.11.2017

Działanie: Samorządowe Forum Ekoenergetyki „Ekologicznie i opłacalnie”
Miejsce: Sale konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego Opole - Ostrówek ul. Piastowska 14
Termin: 21 listopad 2017 r.
Odpowiedzialny: Jacek Walski
- warsztaty dobrych praktyk
- panel dyskusyjny „Rola samorządów w rozwoju ekoenergetyki”
- seminarium „Aktualne źródła finansowania inwestycji ekoenergetycznych w samorządach”
- narada przedstawicieli urzędów zajmujących się ekoenergetyką

Działanie: Forum Ekoenergetyki „Systemy przechowywania energii elektrycznej i cieplnej”
Miejsce: Aula Wydz. Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego, SCK UO ul. Ks. Kominka 6, 6a
Termin: 22-23 listopad 2017
Odpowiedzialny: dr Paweł Ratuszny
- konferencja naukowo-praktyczna
- panel dyskusyjny „Koordynacja źródeł i stabilność podaży energii elektrycznej z OZE”
- warsztaty dobrych praktyk
- seminarium: „Warunki opłacalności biogazowni rolniczej – studium przypadku –
biogazownia w Kalsku”

Działanie: EkoMotoForum „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko”
Miejsce: „łącznik” Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 16
Termin: 23 listopad 2017
Odpowiedzialny: Marek Pańka
- konferencja naukowo-praktyczna
- panel dyskusyjny „Do jakich paliw należy przyszłość motoryzacji?”
- seminarium dla diagnostów samochodowych „Techniczne i prawne aspekty badania
pojazdów o alternatywnych napędach”
- Eko-moto-rajd „O kropelce”
- wystawa pojazdów i technologii motoryzacyjnych „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy”

Działanie: Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki
Miejsce: CKP Opole, ul. Torowa 7
Termin: 23 listopad 2017
Odpowiedzialny: Andrzej Leszczyński
- prezentacje warsztatów i instalacji OZE
- wykład „Rozwiązania hybrydowe w ekoenergetyce”
- finał konkursu na prezentacje „OZE a życie codzienne”
- pokaz ratownictwa (BRD)
- udział w EkoMotoForum

Działanie: IX Gala „Zielonego Feniksa”
Miejsce: SCK Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska
Termin: 23 listopad 2017
Odpowiedzialny: dr Zenon Wiertelorz
- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek i wyróżnień „Zielonego Feniksa”
- koncert
- spotkanie Nagrodzonych, Organizatorów i Gości Festiwalu

Dyrektor Programowy Festiwalu
Dr Zenon Wiertelorz

Uwaga:
1.

Szczegółowy program wraz z wykazem występujących osób, instytucji i tematów wystąpień zostanie przekazany w
terminie późniejszym.
2. Dotychczasowe działania i festiwale dostępne na stronie Festiwalu i Fundacji „Zielony Feniks” www.zielonyfeniks.pl

