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Zapraszamy na Warsztaty 

Ścieżki odzysku i oszczędności energii na oczyszczalniach 
ścieków komunalnych dzięki innowacjom 

Gdańsk, 25 września 2017 r. 
Craft Beer Central Hotel, ul. Podwale Grodzkie 4 
godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) 
Cel warsztatów 

Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości odzysku i oszczędności energii na oczyszczalniach ścieków 
komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mechanicznego, chemicznego i biologicznego usuwania 
zanieczyszczeń. Ponadto, w ramach dyskusji z uczestnikami, planowane jest zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb 
innowacyjnych oczyszczalni w zakresie poprawy efektywności energetycznej przez mniej energochłonne procesy i 
technologie oraz energooszczędne urządzenia. 

Do udziału w warsztatach zapraszamy 

Operatorów oczyszczalni, przedstawicieli firm konsultingowych, projektantów, dostawców technologii oraz inwestorów. 

Warsztaty pozwolą uczestnikom na 
 zrozumienie potencjalnych ścieżek oszczędności oraz czynników wpływających na potencjalne efekty oszczędności 

na oczyszczalni ścieków, 

 określenie potrzeb innowacyjnych oraz zdefiniowaniu wymagań zgodnie z zapotrzebowaniem dla inwestycji w 
innowacyjne technologie tak aby były one obarczone minimalnym ryzykiem technologicznym i inwestycyjnym, 

 określenie kluczowych parametrów, które determinują innowacje energooszczędnych technologii oczyszczania 
ścieków na potrzeby weryfikacji ETV tego typu rozwiązań, 

 lepsze zdefiniowanie, wykazanie i wykorzystanie korzyści środowiskowych technologii wodno-ściekowych w tym 
zalet z tytułu redukcji emisji wynikających z inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, 

 obniżenie kosztów finansowania projektów, 

 zachęcenie do lepszej inżynierii projektowej, 

 promowanie zwiększania efektywności wykorzystania zasobów i standardów środowiskowych przez komunalnych i 
przemysłowych operatorów oczyszczalni ścieków. 

Program w załączeniu.  
Rejestracja 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoś udział do 14 września 2017 r. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach na załączonym formularzu drogą elektroniczną - 



sekretariat@gfw.pl lub faksem - 58 741 81 50 

Dodatkowe informacje 

Aleksandra Jato-Mrozik, Gdańska Fundacja Wody 
tel.: 605 030 536 
e-mail: ola.m@gfw.pl 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu ETV4Water: Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy 
efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego, wdrażanego wspólnie przez Jednostkę Weryfikujacą Technologie 
Środowiskowe przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Aquateam COWI z Norwegii oraz 
Gdańską Fundację Wody. 

Informacja o projekcie ETV4Water oraz programie ETV EU w załączeniu. 
 

 

Projekt Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności Energetycznej sektora wodno - 
ściekowego finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04. 

Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres e-mail został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych, i w związku z tym, w myśl art. 10 
§2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Szanujemy Państwa 
prywatność - jeśli ten e-mail trafił do Państwa omyłkowo proszę go odesłać wpisując w treści: NIE Niezwłocznie usuniemy Państwa adres e-mail z naszej bazy danych. 
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