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Serdecznie zapraszamy na Seminarium POBE online pt.: REPowerEU – odpowiedzią jak
przygotować się na kryzys energetyczny budynków? Premiera poradnika POBE, w którym
zaprezentowane zostaną szczegóły działań UE i rekomendacje dla państw członkowskich by
skutecznie przygotować się na kryzys energetyczny.

  

      

  

Przyspieszenie transformacji energetycznej budynków jest jednym z filarów unijnego planu by
zredukować zależność od paliw kopalnych z Rosji. W centrum pakietu “REPowerEU”
ogłoszonego w maju br. są działania z zakresu efektywności energetycznej i dekarbonizacji. 
Wspólnie z negocjowanym właśnie pakietem legislacyjnym „Fit for 55” z 2021 roku wyznaczają
kierunek niezbędnych działań, które mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.
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  W czasie seminarium przedstawiony zostanie poradnik ”Pakiet REPowerEU – przyspieszenietransformacji energetycznej budynków jako odpowiedź UE na wojnę Rosji na Ukrainie”, wktórym zaprezentowane zostaną szczegóły działań UE i rekomendacje dla państwczłonkowskich by skutecznie przygotować się na kryzys energetyczny. Szczególnie w obliczuzbliżającego się sezonu zimowego ważne będzie podsumowanie i ocena działań realizowanychprzez wybrane państwa. Zestaw dobrych praktyk z UE powinien być wskazówką dla polskiejadministracji, samorządów, branży oraz indywidualnych obywateli.  W debacie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju iTechnologii oraz Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBEporuszone zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem Polski na kryzys energetyczny,możliwe scenariusze, jakie są szanse i zagrożenia dla użytkowników budynków oraz dlabranży, a także kwestie finansowania transformacji budynków w Polsce – w tym najnowszezmiany dotyczące taksonomii zrównoważonego finansowania dla budynków, a także jak innekraje Unii Europejskiej podchodzą do przyspieszenia transformacji energetycznej w wynikuwojny Rosji w Ukrainie.    Termin: 20 września 2022 r.Godzina: 10:00-13:00Wydarzenie online. Udział bezpłatny. Wymagana rejestracja.  Harmonogram:    10:00 Przywitanie i wstęp – Paweł Lachman – koordynator POBE | POBE, PORT PCPremiera Poradnika POBE pt. REPowerEU – przyspieszenie transformacji energetycznejbudynków jako odpowiedź UE na wojnę Rosji w Ukrainie  10:05 REPowerEU i efektywność energetyczna budynków – Izabela Zygmunt – Ekspertkads. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu | Komisja Europejska  10:30 REPowerEU – Poradnik POBE i przegląd działań w wybranych krajacheuropejskich – Paweł Wróbel – ekspert ds. regulacji UE w POBE | POBE  10:55 Budynki zeroemisyjne ZEB i taksonomia w istniejących budynkach – PawełLachman – koordynator POBE | POBE, PORT PC  11:20 Typowy rok meteorologiczny w latach 2021-2020 i skutki jego zmian – dr inż. PiotrNarowski – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | PolitechnikaWarszawska    11.40 Przerwa (10 minut)    11.50 DebataUczestnicy debaty:        -  Prowadzenie – Grzegorz Burek | redaktor naczelny | GLOBENERGIA      -  Monika Morawiecka | Senior Advisor | Regulatory Assistance Project (RAP)      -  Izabela Zygmunt | Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu     -  Przemysław Perczyński | radca | Wydział Efektywności Energetycznej Budynków,Departament Gospodarki Niskoemisyjnej | Ministerstwo Rozwoju i Technologii       -  Paweł Lachman | koordynator POBE | Porozumienie Branżowe na Rzecz EfektywnościEnergetycznej (POBE), Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)     -  Paweł Wróbel | ekspert ds. regulacji UE w POBE | Porozumienie Branżowe na RzeczEfektywności Energetycznej POBE (POBE)       Poruszana tematyka:        -  odpowiedź krajów europejskich na REPowerEU, przegląd planowanych i podejmowanychdziałań;       -  dostępność i ceny surowców oraz energii elektrycznej w perspektywie krótkoterminowej;      -  jak wygląda problem pozyskania środków finansowych dla nadchodzących zmian(termomodernizacja, dekarbonizacja, odejście od klasycznych surowców energetycznych);     -  przedstawienie zmian dotyczących taksonomii zrównoważonego finansowania wbudynkach – jak wpłyną na programy wsparcia inwestycji w nowych i istniejących budynkach?     -  typowy rok meteorologiczny 2001–2020, co się zmieniło w ciągu 50 lat;      -  przyspieszenie czy spowolnienie transformacji w obliczu kryzysu – czy jest alternatywa dlaREPowerEU?       12.40 Pytania i odpowiedzi od uczestników seminarium, podsumowanie  13.10 Zakończenie seminarium    Rejestracja na Seminarium obowiązkowa. Udział bezpłatny.  Rejestracja na seminarium: https://globenergia.clickmeeting.com/seminarium-pobe-repowereu-odpowiedzia-jak-przygotowac-sie-na-kryzys-energetyczny-budynkow-/register    Strona wydarzenia: https://pobe.pl/seminarium-repowereu-2
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