
 
 
 

ZAPROSZENIE 
 

NORWESKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE  
W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

 
KONFERENCJA 23 listopada 2011 r. , godz. 10.00-16.00 

 
Sala Niebieska – Hol Wschodni, 1. piętro, wstęp na teren MPT głównym wejściem od strony dworca 

PKP, ul. Głogowska 14, Poznań 
 

Organizator: Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce, Dział Handlowy, oraz Green Business Norway przy współpracy MTP 
 

 
 

Szanowni Państwo,  

Konferencja "Dzień Norweski" poświęcona będzie problematyce ochrony klimatu, gospodarki wodno-ściekowej 
oraz gospodarki odpadami. Przedstawione zostaną przykłady technologicznych rozwiązań sektora "czysta 
energia i środowisko" funkcjonujących w Norwegii oraz możliwości ich zastosowania w warunkach polskich.  

Konferencja obejmie trzy obszary tematyczne: ochronę klimatu ze szczególnym uwzględnieniem czystych technologii 
węglowych oraz szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę 
odpadową i recykling. W ramach pierwszej sesji poruszonych zostanie szereg zagadnień dotyczących właściwego 
gospodarowania energią oraz ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Podczas drugiej sesji 
przedstawione zostaną sposoby sprawnego gospodarowania ściekami w gminach wiejskich i miejskich. Trzecia sesja, 
poświęcona gospodarce odpadowej, zaprezentuje nowoczesne, innowacyjne i spełniające wymogi UE rozwiązania dotyczące 
zrównoważonej gospodarki odpadami, szczególnie interesujące w świetle nowych przepisów prawnych w Polsce.  

Konferencję otworzy Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Enok Nygaard. Zabierze w niej również głos Stein Inge 
Nesvaag, Radca Ambasady ds. Grantów Norweskich i EOG, który nawiąże do wykorzystania funduszy w Polsce 
w sektorze „środowisko i energia” w latach 2004-2009 oraz poinformuje o nowym programie grantów na lata 2009-
2014.  

Udział w „Dniu Norweskim” na POLEKO 2011 pozwoli na bliższe poznanie potencjalnych norweskich partnerów, gotowych do 
współpracy z polskimi podmiotami w realizacji różnych projektów, w tym również dofinansowanych z Grantów Norweskich i 
EOG w ramach przyszłych naborów.  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału podmioty publiczne i prywatne z całej Polski. 

Zgłoszenie na Konferencję: 
Prosimy o rejestrację poprzez przesłanie wypełnionego formularza (w załączeniu)  

lub w trybie online, poprzez wejście na link: www.mtp24.pl. 

Należy założyć swoje konto, zalogować się i wybrać ankietę „Dzień Norweski POLEKO 2011”. Zgłaszając się na 
Konferencję, uzyskają Państwo bezpłatny biletu na Targi POLEKO w środę, 23 listopada 2011. 

Zapraszamy także serdecznie do odwiedzenia Pawilonu Norweskiego na Targach POLEKO 2011, 

Hala 3, Stoisko 51. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

KONFERENCJA DZIEŃ NORWESKI - POLEKO  23.11.2011 
NORWESKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Termin przesyłania zgłoszeń: 18 listopada 2011. Liczba miejsc ograniczona.  

 

Jednostka zgłaszająca................................................................................................................................................................................................................... 

Adres…………………………………………………………………….....…...……………………………………………………………….............................................. 

Tel.....……………………........................................................................… Fax …..............………................…………….............................................................. 

E-mail …….……………………................……........................... Osoba upoważniona do kontaktów…………...….............................…………………………....... 

Osoby biorące udział w seminarium (imię i nazwisko, stanowisko służbowe): 
 

 
1. ………………………...…...……………….........................…………….... 

 

2. ….......................................................................................................... 
 

 
e-mail: ……………………...…...……………….........................……………... 
 

e-mail:…........................................................................................................ 
 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez MTP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).  

 
 
 

 
........................................................ 

Prezes/Dyrektor/Kierownik Jednostki 
 

Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać faksem, nr 22 581 0 981 
mailem: ewa.kwast@innovationnorway.no lub pocztą na adres Ambasada Królestwa Norwegii Dział Handlowy,  

Budynek „WARTY”, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa  
 

Jest także możliwość rejestracji online pod adresem www.mtp24.pl (szczegóły – poprzednia stona) 
 

                      

 
 

 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Kwast, Ambasada Królestwa Norwegii,       
Dział Handlowy; tel. 22 581 0 585, fax 22 581 0 981, kom. 601 43 86 86, 

ewa.kwast@innovationnorway.no
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