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JELENIOGÓRSKIEGO KLASTRA
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

KLASTER ENERGII – DZIAŁANIA SAMORZĄDU NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I 
KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Koordynatora Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych 

Perpetum Energia w dniu 9 maja 2019r. 

Konferencja jest skierowana do: przedstawicieli lokalnych samorz

i organizacji zainteresowanych korzyściami wynikaj

W ramach konferencji zaplanowano sesje nakierowan

środowiska, zrównoważona energetyka, zdrowe społecze

City oraz elektromobilność.  

W ramach konferencji będzie możliwa wymiana do

regionu w oparciu o działania klastra energii.

W trakcie poszczególnych sesji przeprowadzona zostanie dyskusja w zakresie kierunków i mo

Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Ź

rozwoju regionu, akceleracji przedsiębiorstw oraz budowania współpracy pomi

Zapraszamy uczelnie, przedsiębiorców lokalnych, firmy produkcyjne i usługowe oraz przedsi

tworzenie i rozwój strefy przemysłowej. 

Podczas konferencji dostępne będą deklaracje przyst

Szczegółowy plan konferencji w załączeniu.

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji pod nr tel. 

lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@mafenergy.pl
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ZAPROSZENIE 
 

I KONFERENCJA 
JELENIOGÓRSKIEGO KLASTRA 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I 
KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 
Organizowana przez: 

, Koordynatora Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych 

 o godz. 10:00, w Hotelu MERCURE przy ul. Sudeckiej 63 

skierowana do: przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorców, uczelni, stowarzysze

ściami wynikającymi z rozwoju lokalnych inicjatyw klastrowych. 

W ramach konferencji zaplanowano sesje nakierowane na konkretne obszary działania klastra energii, tj.: ochrona 

ona energetyka, zdrowe społeczeństwo, edukacja ekologiczna, inteligentne budownictwo, 

liwa wymiana doświadczeń mająca na celu realizację zada

regionu w oparciu o działania klastra energii. 

W trakcie poszczególnych sesji przeprowadzona zostanie dyskusja w zakresie kierunków i mo

Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.  Zaprezentowane  zostaną kierunki działa

ębiorstw oraz budowania współpracy pomiędzy uczestnikami klastra. 

biorców lokalnych, firmy produkcyjne i usługowe oraz przedsi

 

 deklaracje przystąpienia do Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych 

ączeniu. 

 miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji pod nr tel. 

biuro@mafenergy.pl w terminie do dnia 30.04.2019r

Organizatorzy: 

 

Jeleniogórski Klaster  

ródeł Energii 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I 

, Koordynatora Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii oraz Grupę 

Sudeckiej 63 w Jeleniej Górze. 

ębiorców, uczelni, stowarzyszeń               

cymi z rozwoju lokalnych inicjatyw klastrowych.  

e na konkretne obszary działania klastra energii, tj.: ochrona 

stwo, edukacja ekologiczna, inteligentne budownictwo, Smart-

ca na celu realizację zadań związanych z rozwojem 

W trakcie poszczególnych sesji przeprowadzona zostanie dyskusja w zakresie kierunków i możliwości rozwoju 

 kierunki działań i korzyści w zakresie 

dzy uczestnikami klastra.  

biorców lokalnych, firmy produkcyjne i usługowe oraz przedsiębiorstwa zaangażowane w 

pienia do Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. 

 miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji pod nr tel. 531 138 800           

w terminie do dnia 30.04.2019r. 


