PROGRAM - KONFERENCJA I TARGI TRMEW 2015

ŚRODA 10 czerwca 2015 - ZJAZD WALNY
TRMEW

12:30 - 13:00 Rejestracja uczestników
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:00 Rozpoczęcie Zjazdu Walnego
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 18:00 Kontynuacja Zjazdu Walnego
19:00 - …
Uroczysta kolacja

CZWARTEK 11 czerwca 2015r. - DZIEŃ I

Szkolenie „Ustawa OZE”
Szkolenie pozwoli przygotować się do funkcjonowania w nowych warunkach prawnych, które
wprowadza Ustawa o OZE. Przeznaczone jest zarówno dla właścicieli istniejących MEW, jak i dla
inwestorów planujących realizację nowych przedsięwzięć.
08:30 - 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 - 10:15 Zakres systemu wsparcia, definicje






instalacja OZE
nowe rodzaje źródeł - mikroinstalacja i mała instalacja
koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez Państwo
pojęcie efektu zachęty a regulacje krajowe
maksymalny poziom wsparcia – pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej

dyskusja
10:15 - 11:00 Zmiany dotyczące systemów wsparcia OZE








nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia
podmioty uprawnione
okres wsparcia dla nowych i starych MEW
sprzedawca zobowiązany
taryfa feed-in dla mikroelektrowni wodnych
nowe zasady określenia poziomu obowiązku
modernizacja elektrowni

dyskusja
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa. Otwarcie mini-targów
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11:15 - 12:00 Aukcje i energia „czarna”







procedura prekwalifikacji
ceny referencyjne
zasady przeprowadzania aukcji
„stare”, zmodernizowane i nowe instalacje jako uczestnicy aukcji
zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji
„okres funkcjonowania wsparcia”
dyskusja

12:00 - 12:45 Nowe podmioty w systemie wsparcia





sprzedawca zobowiązany
Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej
zasady kalkulacji stawki opłaty OZE
płatnik opłaty OZE
dyskusja.

12:45 - 13:30 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego





zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia
zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji
zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji
koszty bilansowania handlowego
dyskusja

13:30 - 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 17:00 Panel ekspertów - Kuba Puchowski, Andrzej Grześ, Radosław Koropis, Michał
Kubecki, Ewa Malicka
17:00 - 19:00 Czas wolny
19:00 -… Nieformalna kolacja- grill

PIĄTEK 12 czerwca 2015 - DZIEŃ II

08:00 - 09:30 Śniadanie
09:30 - 11.30 Nowe technologie w MEW - Prezentacje firm
11:30 - 12.00 Przerwa kawowa
12:00 - 12.20 Projekt ustawy Prawo Wodne




nowe struktury w gospodarce wodnej
opłaty za wodę
udostępnianie budowli piętrzących

12:20 - 12:40 Aktualizacja planów gospodarowania wodami
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12:40 - 13:00 Warunki korzystania z wód regionów wodnych- aktualności
13:00 - 13:30 Przerwa kawowa
13:30 –14:00 Masterplany i ich konsekwencje
14:00 - 14:20 Regionalne programy operacyjne
14:20 - 14:40 Podatki i opłaty lokalne ( w tym podatki od przepławek)
14:40 –16:00 Obiad/ Zakończenie spotkania.

