V Hydro Forum TRMEW
Serdecznie zapraszamy do udziału w V Hydro Forum organizowanym przez
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych we współpracy z TRMEW
Obrót Sp. z o.o.
Tradycyjnie będziemy podejmować trudne, jednak niezwykle ważne tematy dla
wytwórców energii z OZE. Taryfy FIT/FIP stały się faktem. Stałe ceny sprzedaży
energii elektrycznej cieszą, jednak w 2020 roku ponad 360 małych elektrowni
wodnych utraci prawo do korzystania ze wsparcia. Już dziś wytwórcy energii
elektrycznej muszą podejmować skuteczne działania, aby móc kontynuować
swoją działalność. Podczas tegorocznej edycji Hydro-Forum skupimy się
głównie na znalezieniu odpowiedzi „co dalej po zakończeniu korzystania ze
wsparcia?”.
Ponadto TRMEW Obrót Sp. z o.o. przedstawi swoje aktualne projekty.
Przewidujemy też sesję podczas której współpracujące z nami firmy
przedstawią swoje produkty i usługi. Nie zabraknie również indywidualnych
konsultacji, podczas których każdy uczestnik będzie miał możliwość zasięgnąć
porady u ekspertów i usystematyzować nowo zdobytą wiedzę.
V Hydro-Forum to doskonała okazja do integracji naszego środowiska i miłego
spędzenia czasu w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Inwest
w Smardzewicach - tuż nad Zalewem Sulejowskim. Zachęcamy do skorzystania
z naszego doświadczenia i wiedzy ekspertów.

PROGRAM WYDARZENIA
11:00-11:30

11:30-14:00

14:00-15:00

15:00-17:00

17:00-18:00
19:30-…

I DZIEŃ - 30 LISTOPADA 2018 R.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Warianty funkcjonowania małych elektrowni wodnych po
przewidzianym dla nich okresie wsparcia cz. 1.



Wprowadzenie.
Analiza możliwości wprowadzenia regulacji w zakresie
bezpośredniej sprzedaży energii przez wytwórców w
instalacjach OZE.
 Fundusze Norweskie na potrzeby finansowania MEW.
PRZERWA OBIADOWA
Warianty funkcjonowania małych elektrowni wodnych po
przewidzianym dla nich okresie wsparcia cz. 2.
 Dzisiejsze możliwości w zakresie sprzedaży energii do
odbiorcy końcowego za pośrednictwem spółki obrotu.
 Sposoby „przedłużania życia” instalacji MEW.
Prezentacja produktów i usług dla MEW.
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9:30-11:30

II DZIEŃ – 1 GRUDNIA 2018 R.
Konsultacje indywidualne.

11:30-11:45

PRZERWA KAWOWA

11:45-12:30

Kontynuowanie działalności firmy prowadzonej przez jedną osobę
w przypadku zdarzeń losowych - Ustawa o zarządzie sukcesyjnym.

13:00-14:00

OBIAD/ ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kongresu w oraz modyfikacji jego programu w dowolnym momencie
bez podania przyczyny.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
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BRANŻY
MEW

