
ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE 
DLA FIRM WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO

Projekt prowadzony jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

od 01 lutego do 31 grudnia 2014 r. na terenie 

województwa wielkopolskiego.

Zapraszamy do udziału:
- 50 przedsiębiorstw MMSP (zgodnie z definicją z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), posiadających jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego (z czego 45 mikro, 3 małe i 2 średnie przedsiębiorstwa);

- 100 pracowników ww. przedsiębiorstw (po 2 osoby z każdego przedsiębiorstwa, z czego 1 osoba z kadry zarządzającej, 1 pracownik z 

wykształceniem wyższym technicznym), w tym: 40 kobiet i 60 mężczyzn, 20 osób powyżej 50-go roku życia (8 kobiet i 12 mężczyzn).

Oferujemy:
1. SZKOLENIE - PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Dla kadry zarządzającej i właścicieli firm: 30 godzin (od czerwca do sierpnia 2014 r.)

 Tematyka szkolenia:
- proekologiczne rozwiązania do wdrożenia w firmie w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych 

na OZE i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów,

- korzyści oraz nauka wdrażania projektów podnoszących efektywność korzystania z zasobów naturalnych.

SZKOLENIE ZAKOŃCZY SIĘ TESTEM SPRAWDZAJĄCYM ZDOBYTĄ WIEDZĘ.

2. SZKOLENIE - AUDYT ENERGETYCZNY
Dla pracowników przedsiębiorstw, posiadających wykształcenie wyższe techniczne: 60 godzin (od czerwca do września 2014 r.).

Szkolenia obejmuje:
- Część teoretyczną o tematyce zgodnej z zakresem programowym, określonym w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2009 r., nr 17, poz. 104):

- Podstawy prawne (4 godziny).

- Ocena:

- stanu ochrony cieplnej budynku (4 godziny),

- systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (4 godziny),

- systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań, ochrony ppoż i akustycznej (10 godzin),

- instalacji oświetleniowej budynku (4 godziny).

        

- Część praktyczną mającą na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectw energetycznych:

- Metodyka:

- obliczeń (12 godzin),

- opracowania świadectw (8 godzin).

- Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkaniowego (10 godzin).

- Sprawdzian umiejętności: test + część praktyczna (4 godziny).

   

3. DORADZTWO
Dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw: 6 godzin (od września do listopada 2014 r.). Doradcy będą dojeżdżać do firm.

Efektem doradztwa będzie opracowanie PLANU WDRAŻANIA DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH (lub aktualizacja już istniejącego Planu) 

zawierającego: opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić działania proekologiczne w przedsiębiorstwie, działania do 

wdrożenia w firmie, wymierne wskaźniki ekonomiczne dla oceny skuteczności planu po jego zakończeniu. 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ PODCZAS SZKOLENIA:
- materiały szkoleniowe,

- catering,

- zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW OD 01 LUTEGO DO 30 KWIETNIA 2014 R.

(WND-POKL.02.01.01-00-600/13)


