IV OGÓLNOPOLSKI SZCZYT
ENERGETYCZNO-GOSPODARCZY GDAŃSK 2016
20-21 kwietnia 2016, Gdańsk
Europejskie Centrum Solidarności, MTG AMBEREXPO

I DZIEŃ OSE – 20 kwietnia 2016
Europejskie Centrum Solidarności, Pl. Solidarności 1, Gdańsk

11:00 – 15:00 - Wycieczka studialna – zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu
16:00 - OFICJALNE OTWARCIE OSE GDAŃSK 2016
16:15 – 17:45 - SESJA PLENARNA: KONKURENCYJNA GOSPODARKA - BEZPIECZNE PAŃSTWO
17:50 – 19:00 - DEBATA: Infrastruktura – klucz do bezpieczeństwa gospodarczego
19:00 – 19:30 - GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI”
19:30 – 22:00 – Uroczysta kolacja

II DZIEŃ OSE – 21 kwietnia 2016
MTG AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
10:00 – 11:30 - Loża Ekspertów
11:45 – 16:00 - SESJA – ENERGETYKA I GOSPODARKA

11:45 – 16:00 SESJA INNOWACYJNA GOSPODARKA

11:45 – 12:45 - PANEL - Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu uwarunkowania dalszego rozwoju

11:45 – 12:45 - Laboratorium Innowacyjności – prezentacje
innowacyjnych rozwiązań w przemyśle

12:50 – 13:50 - PANEL - Ciepło i Kogeneracja

12:50 – 13:50 - PANEL – Innowacje w przemyśle chemicznym

13:55 – 14:55 - PANEL - Ład prawny a plany strategicznych projektów inwestycyjnych

13:55 – 14:55 - PANEL - Infrastruktura i logistyka jako niezbędne zaplecze rozwoju gospodarczego
15:00 -16:00 - PANEL – Status inwestycji infrastrukturalnych,
energetycznych i pochodnych (z)realizowanych
przez samorządy do 2016 r.

15:00 – 16:00 - PANEL - Polityka klimatyczna UE 2030 - wpływ na
polską gospodarkę

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

11:00 – 15:00
16:00

16:15 – 17:45











Wycieczka studialna – zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu

OFICJALNE OTWARCIE OSE GDAŃSK 2016
SESJA PLENARNA: KONKURENCYJNA GOSPODARKA – BEZPIECZNE PAŃSTWO

Czy Polska powinna włączać się aktywnie w nowe sytuacje polityczne mające wpływ na bezpieczeństwo energetyczne – złoża w
Arktyce, budowa nowych magazynów, ropociągów i gazociągów, rozwój upstream i downstream przez polskie rafinerie.
Odbudowa narodowego potencjału gospodarczego jako gwarancji suwerenności i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle UE i w kontekście globalnym. Czynnik walutowy.
Czy działania UE pomagają czy szkodzą polskiej energetyce a tym samym gospodarce?
Rola Państwa:
o Ile Państwa w gospodarce? Czy działania polityków prowadzą do optymalnego ukształtowania rynku surowców i energii?
Cele społeczne vs cele gospodarcze.
o Akceptacja społeczna dla różnych koncepcji rozwoju polskiej energetyki i branży węglowej?
Polska jako podmiot w Unii Europejskiej – możliwości negocjacyjne na przykładzie nowych ram unijnej polityki klimatycznej.
Rozwój Polski w oparciu o rodzimy kapitał – priorytet mobilizacji potencjału i kapitału polskiego.
Innowacyjność jako strategiczny priorytet rozwoju regionalnego.
Strategia bezpieczeństwa energetycznego państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki.

17:50 – 19:00

DEBATA: Infrastruktura – klucz do bezpieczeństwa gospodarczego

 Unia w Unii – Wspólnota Europejska a bezpieczeństwo energetyczne, solidarność energetyczna, nowe regulacje związane z
Unią Energetyczną
 Najważniejsze projekty infrastrukturalne w Polsce i ich efekty
 Sieci przesyłowe w elektroenergetyce – niezbędne inwestycje i źródła finansowania
 Nowe drogi transportu gazu do Polski – szanse na realizację
 Sektor paliwowy – nowe możliwości zaopatrzenia w ropę, czy i jak z nich korzystać
 Własne zasoby czy tani import – dylematy zaopatrzenia w kluczowe surowce
 Reindustrializacja – czy za hasłami idą konkretne działania?

19:00 – 19:30

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI”

19:30 – 22:00

Uroczysta kolacja

10:00 – 11:30

Loża ekspertów








Zmierzch tradycyjnego modelu grupy energetycznej
Węgiel, gaz, atom – docelowy kształt polskiego mixu energetycznego
Energetyka na giełdzie – kto może być zainteresowany inwestowaniem w aktywa
Klient na rynku energii – rozwój technologii prosumenckiej alternatywą dla tradycyjnej energetyki
Bezpieczeństwo energetyczne jako motor działań inwestycyjnych

11:45 – 16:00

SESJA: ENERGETYKA i GOSPODARKA

11:45 – 12:45

PANEL – Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju










Łączna sprzedaż energii i gazu.
Czy lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa czy z udziałem kapitału zagranicznego?
Efektywność energetyczna w polskim wydaniu – kto korzysta kto ponosi koszty?
Koszty oszczędności i koszty wdrażania polityki UE – jakie i kto za nie zapłaci. Czy stać nas na dalsze ograniczanie emisji?, Jak wymusić działania ekologiczne na konsumentach?
Połączenie polskiego rynku energii z rynkiem europejskim – Projekt CEF
Obligo giełdowe w praktyce – czy giełda gazowa nabierze takiego znaczenia jak giełda energii
Trading jako największa wartość dodana i element budowania przewagi konkurencyjnej

12:50 – 13:50










Pozycja rynkowa ciepła systemowego.
Mechanizmy i regulacje ciepła systemowego
Produkcja zimna jako element budowania większej rentowności
Kierunki regulacji i rozwoju CS z punktu widzenia URE i przedsiębiorstw.
Inwestycje w ciepłownictwie (ciepło komunalne czy prywatne).
Sieci ciepłownicze jako element ekorozwoju kogeneracji w Polsce.
Trendy i efekty prywatyzacji PECów w Polsce (oczekiwane rezultaty, bariery, zalety prywatyzacji)
Czy ciepłownictwo ma szanse na wsparcie unijne - problematyka udzielania pomocy publicznej w regulacjach Unii Europejskiej
Trendy w ciepłownictwie (perspektywy na kolejne 10 lat)

13:55 – 14:55





PANEL – Ciepło i Kogeneracja

PANEL – Ład prawny a plany strategicznych projektów inwestycyjnych

Obszary wymagające regulacji (sieci – korytarze przesyłowe, prawo energetyczne, oddzielenie ciepłownictwa, OZE, węgiel, off-shore).
Czy zasadna większa rola Prezesa URE w sektorze energetycznym?
Ustawa o węglowodorach (czy potrzebna?)
Inwestycje potrzebują regulacji – czy możliwe jest zagwarantowanie jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji
w perspektywie długookresowej?

 Plany inwestycyjne w energetyce i potencjalne źródła finansowania z perspektywy firm branży (czy kontrakty różnicowe mogą być pomocne?)

 Czy polski przemysł energetyczny jest wystarczająco aktywny w konsultowaniu regulacji europejskich?
 Perspektywy rynku mocy

15:00 -16:00









Dofinansowane ciepło z OZE vs. ciepło systemowe
Prosument w centrum uwagi
Nowe regulacje OZE - implikacje dla branży
Plany i kierunki inwestycji w OZE w perspektywie do 2020
Nowa polityka klimatyczna 2030 a krajowe możliwości zwiększania udziału OZE w bilansie
Niezbędne nakłady na inwestycje do 2040 roku i źródła pozyskiwania kapitału
Rola funduszy unijnych w rozwoju produkcji OZE
Biogazownie i inne inicjatywy lokalne jako naturalna droga produkcji energii ze źródeł rozproszonych

11:45 – 16:00
11:45 – 12:45
12:50 – 13:50







Laboratorium Innowacyjności – prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle
PANEL – Innowacyjność w przemyśle chemicznym

PANEL – Infrastruktura transport i logistyka jako niezbędne zaplecze rozwoju
gospodarczego

Kolej i infrastruktura kolejowa w nowej perspektywie i polityce transportowej Polski.
Białe plamy na mapie sieci połączeń kolejowych i drogowych – co dalej z Polską Wschodnią
Bilans otwarcia – celowość i zasadność inwestycji infrastrukturalnych: lotniska, porty i huby
Nowe zasady organizacji przetargów – czy uda się uniknąć wcześniejszych błędów.
Jak wspierać transport drogowy – problemy przewoźników w Polsce i za granicami (problem uchodźców, problemy na wschodnią granicą, rentowność i konkurencyjność na rynku Polskim i rynkach UE)
Systemy poboru opłat – propozycje nowych rozwiązań

15:00 – 16:00








SESJA INNOWACYJNA GOSPODARKA

Innowacyjność jako klucz do zwiększania konkurencyjności i wdrażania nowych technologii
Plany wykorzystania środków na badania i rozwój z nowej perspektywy unijnej
Globalni liderzy – inspiracja dla Polskich przedsiębiorstw.
Obszary konkurencji w których Polskie przedsiębiorstwa mogą zyskać przewagę konkurencyjną.

13:55 – 14:55






PANEL: Polityka klimatyczna UE 2030 – wpływ na polską gospodarkę

PANEL – Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych
(z)realizowanych przez samorządy do 2016r.

Prezentacje przedstawicieli samorządów i OSD:
Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych
Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
Działania OSD – wyzwania i bariery w celu wspierania przesyłu transgranicznego.
Podłączenie OZE do sieci, a konkurencja i bezpieczeństwo systemu
Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
Smart cities

16:00

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE OSE GDAŃSK 2016

** Organizator zastrzega sobie prawo zmian dotyczących udziału prelegentów oraz zakresu merytorycznego programu na każdym etapie przygotowania konferencji.
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego

