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Szanowni Państwo,

witam w Koninie na Targach Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regio-
nie”. Wydarzenie, które odbywa się w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ, ma 
charakter międzynarodowy. Chcemy, by było miejscem wymiany doświadczeń, nawią-
zywania współpracy z partnerami z gałęzi energetyki zawodowej oraz OZE. 

Przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych wystąpień i wydarzeń towarzyszących. 
Wśród tematów, które będziemy poruszać jest m.in. transformacja energetyczna i go-
spodarcza regionów węglowych. W Koninie tworzymy bowiem przestrzeń do posze-
rzania wiedzy na temat innych krajów i regionów, które przeszły lub przechodzą ten 
proces. Polecam Państwa uwadze również konferencję i panel ekspercki na temat 
zielonego wodoru oraz transformacji Wielkopolski Wschodniej. Ważnym wydarzeniem 
będzie również ogłoszenie wyników konkursu – Lider OZE 2021.

Targi odbywają się w ramach projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Doli-
na Energii” współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020, który realizują wspólnie 
Miasto Konin i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Projekt zakłada wspar-
cie na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw z powiatu konińskiego, kolskiego, 
słupeckiego, tureckiego i z Konina. Wielkopolska Dolina Energii świadomie wchodzi 
w proces transformacji, pracując nad stworzeniem systemu energetycznego bazują-
cego na energii słońca, wiatru, geotermii, biomasy, biogazu oraz wodoru. To działanie 
bardzo ważne z punktu widzenia przyszłości naszego regionu. 

Dziękuję Państwu za zaufanie i udział w targach. 

I dzień – 24 sierpnia  2021 (wtorek)
Godziny otwarcia ekspozycji: 10:00 - 17:00

10:30 – 10:45 

10:45 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 12:10

12:10 – 12:30

12:30 – 12:45 

12:45 – 13:15 

13:15 – 14:30

II dzień - 25 sierpnia 2021 (środa) 
Godziny otwarcia ekspozycji: 9:30 - 15:00

10:00 – 10:40 

10:40 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:30

13:30 – 14:30

Oficjalne otwarcie targów
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej
Michał Rejewski Koordynator Obszaru Sprawiedliwej Transformacji ARR 
Transformacja Sp. z o.o. Konin

Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych
Piotr Cofałka Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytut Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych

Rola samorządu w transformacji terenów poprzemysłowych na przykła-
dzie Bytomia
Michał Bieda Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia

Znaczenie bezpieczeństwa w nowoczesnych systemach OZE
Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu POLISYSTEM Hi Tech Sp. z o.o.

Zielony wodór w ZE PAK SA
Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu w ZE PAK SA

Przerwa kawowa 

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii
Kinga Świtalska Doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu

Panel ekspercki - Odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie 
energetyczne w tym wodorowe przyszłość Wielkopolski Wschodniej. We-
ryfikacja technologii środowiskowych Unii Europejskich (aula)
Piotr Korytkowski Prezydent Miasta Konina, Michał Rejewski Koordynator 
Obszaru Sprawiedliwej Transformacji, Piotr Cofałka Zastępca Dyrekto-
ra ds. Badań i Rozwoju IETU, Marcin Lis Doradca energetyczny WFOŚi-
GW w Poznaniu, Michał Bieda Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia, 
Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu POLISYSTEM Hi Tech Sp. z o.o., Zyg-
munt Artwik Wiceprezes ZE PAK SA, Sławomir Przygoda Starszy Konsultant 
Centrum Eksportu PAIH S.A., moderator Jarosław Koźlarek

Nowe technologie fotowoltaiczne oraz ich wpływ na rozwój rynku PV 
w Polsce
Przemysław Kozłowski – JUKON Consulting / Regionalny Dyrektor Sprzeda-
ży Bruk – Bet PV Sp. z o.o.

Wpływ inwestycji OZE na rozwój sektora elektromobilności w Polsce
Monika Kisiel – Centrum Inwestycji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości – działalność i oferowane usługi
Romuald Antosik Burmistrz Miasta Turku

Przerwa kawowa

Przyznanie nagród wystawowych – Lider OZE 2021
Prowadzenie: Marcin Szafrański Przegląd Koniński

Piotr Korytkowski 
Prezydent  Miasta Konina 

PROGRAM



PLAN

1. ENERGIA EKO SP. Z O.O.
2. KLASTER ENERGII „ZIELONA ENERGIA
 
3. ARTDOM-SERWIS MICHAŁ MIELCZARSKI
4. FHU „GRACJAN” ARTUR TOMICKI
5. MB ENERGIA FOTOWOLTAIKA
6. BALTIC WINDWERKE GMBH & CO. KG
7. PRZEDSIĘBIORSTWO AKORD KRZYSZTOF 

8. PROWABLE SP. Z O.O.

KONIN”

     KRZYMIŃSKI

16. SAZET SP. Z O.O.
17. JUPRO TAIM ELECTRIC SP. Z O.O.
18. ELTAR ENERGY SP. Z O.O.
19. WFOŚIGW W POZNANIU (24.08)
19. ECOENERGY SP. Z O.O. (25.08)
20. CHARTARI SP. Z O.O.
21. ARIS GROUP SP. Z O.O.
22. FILTRO-TECH JACEK MAJEWSKI
23. SUNROOF INTERNATIONAL 

HOLDING AB 

9. BIOGAS TECHNOLOGY KAMIL KO-
ZŁOWSKI

10. GMINA MIEJSKA TUREK – TURECKI   
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

11. UAB UMP TECHNIKA
12. FREEVOLT USA INC.
13. DOMUSA, S. COOP.
14. ROMAN KARBOWY
15. RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 

NAUKOWO – TECHNICZNYCH NOT 
W KONINIE

24. KARLOS OZE SP. Z O.O. SP. K.
25. GIOSAN S.C.
26. SOLARITY S. R. O.
27. KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA
28. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

S.A. W KONINIE
29. ABO WIND AG
30. BIOMASA PARTNER GROUP SP. Z O.O. 
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ENERGIA EKO SP. Z O.O.

ul. Spółdzielców 5 
62-510 Konin

+48 501 529 089, +48 691 999 068 
biuro@energiaeko.com

www.energiaeko.com

Doświadczenie, profesjonalizm, najwyższa jakość – to główne wyróżniki cha-
rakteryzujące nasze przedsiębiorstwo. Świadczymy kompleksowe usługi w 
zakresie sprzedaży systemów fotowoltaicznych oraz ogrzewania na pod-
czerwień marki RedSnake. Zajmujemy się zarówno projektowaniem, dystry-
bucją, jak i montażem instalacji fotowoltaicznych. W naszej ofercie można 
znaleźć również klimatyzacje, pompy ciepła i magazyny energii. Fachowo do-
radzamy naszym Klientom dobór najkorzystniejszych rozwiązań. Warto bliżej 
zapoznać się z naszą ofertą – zapraszamy!

KLASTER ENERGII 
„ZIELONA ENERGIA KONIN”

ul. Poznańska 49
62-510 Konin

+48 63 240 39 36
biuro.kezek@pwik-konin.com.pl  

www.pwik-konin.com.pl/klaster-energii

Klaster Energii „Zielona Energia Konin”, stworzony został w celu integracji 
potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym oraz za-
rządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz 
zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Syner-
gia kapitałowa i organizacyjna przyspieszy osiągnięcie samowystarczalno-
ści energetycznej partnerów klastra. Stabilne koszty energii z odnawialnych 
źródeł zapobiegną skokowym wzrostom cen usług komunalnych i poprawią 
jakość życia mieszkańców Konina.

LISTA WYSTAWCÓW

ARTDOM-SERWIS 
MICHAŁ MIELCZARSKI

ul. Ślesińska 7
62-510 Konin

+48 63 270 39 07 
biuro@artdomserwis.pl
www.artdomserwis.pl

Firma ArtDOM powstała w 1982 roku, w Koninie, jako mała rodzinna działal-
ność. Obecnie jesteśmy liderem w branży instalacji i dystrybucji klimatyzacji, 
wentylacji i pomp ciepła w regionie. Oferujemy kompleksowe usługi HVAC dla 
domu, biura i firmy. Ponad trzydzieści lat doświadczenia sprawia, że świad-
czymy usługi na najwyższym poziomie. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, 
certyfikaty i świadectwa kwalifikacji. Z naszych usług korzysta większość lo-
kalnych firm, przedsiębiorstw i instytucji państwowych.

FHU „GRACJAN” 
ARTUR TOMICKI

ul. Karłowicza 4/6
62-510 Konin

+48 606 130 901
gracjan@uzdatnianiewody-lichen.com
www.swiatczystejwody.pl

FHU „GRACJAN” wykonuje:
- badanie wody i ścieków,
- uzdatnianie wody (zmiękczacze, odżelaziacze, filtry),
- oczyszczalnie ścieków (domowe, przemysłowe),
- pompy ciepła,
- fotowoltaika,
- wiercenie studni głębinowych, odwierty do pomp ciepła,
- hydraulika-hydrofornie (hydrofory, pompy głębinowe),
- serwis RAINBOW.

We control the air

1 3
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MB ENERGIA FOTOWOLTAIKA

Święte 69
62-511 Kramsk

+48 517 933 008
MBenergia.fotowoltaika@gmail.com

www.fotowoltaika.konin.pl
FB: MB Energia Fotowoltaika

MB Energia Fotowoltaika to firma z pasją, która wyróżnia się profesjonalnym 
doradztwem oraz szeroką wiedzą na temat systemów fotowoltaicznych po-
partej licznymi szkoleniami oraz wykonanymi projektami. Oferujemy dostęp 
do nowoczesnej i zaawansowanej technologii oraz zapewniamy komplekso-
we wykonanie instalacji. Możesz także liczyć na naszą pomoc przy pozyski-
waniu dotacji. Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem!

BALTIC WINDWERKE GMBH & CO. KG

Holmer Weg 16
23730 Neustadt i. H.

Niemcy

+49 (0) 4561 613 480
info@baltic-wind.de

www.fwwk.de 

Baltic WindWerke GmbH & Co. KG jest producentem turbin wiatrowych klasy 
multimegawatów. Firma ma siedzibę w Szlezwiku-Holsztynie i może pochwa-
lić się wieloletnim doświadczeniem w inżynierii mechanicznej. Jest godnym 
zaufania i kompetentnym partnerem. 
W uczciwej i otwartej współpracy wspieramy klientów w rozwoju i budowie 
komponentów i maszyn. Nieustannie pracujemy nad optymalizacją naszych 
procesów produkcyjnych i możemy zagwarantować elastyczną i zorientowa-
ną na cel pracę poprzez nasze zarządzanie jakością.
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PRZEDSIĘBIORSTWO AKORD 
KRZYSZTOF KRZYMIŃSKI

Plac Wolności 22
62-530 Kazimierz Biskupi

+48 508 795 242
biuro@solaron.com.pl 
www.solaron.com.pl

Specjalizujemy się w dostarczaniu gotowych systemów dachowych i elewa-
cyjnych w najnowszych standardach budowlanych (domy pasywne, dachy 
zielone). W naszej ofercie mamy montaż instalacji fotowoltaicznych, nowo-
czesnych, ekologicznych systemów ogrzewania (pompy ciepła, folie grzew-
cze) oraz systemów rekuperacji i klimatyzacji.

PROWABLE SP. Z O.O.

ul. Skarszewska 4, 62-800 Kalisz
(oddział: ul. Główna 1, 62-580 Grodziec)

+48 62 580 21 90, +48 503 515 520
biuro@prowable.pl 
www.prowable.pl

Jako PROWABLE działamy w branży OZE od 2020 roku. Nasza specjalność to 
pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, klimatyzacja, rekuperacja, wentyla-
cja. Działamy na terenie całej Wielkopolski. Obsługujemy klientów indywidu-
alnych, firmy oraz rolników. W zdecydowanej większości sprzedajemy polskie 
produkty, ponieważ chcemy wspierać polską gospodarkę. Na tle konkurencji 
wyróżnia nas wysoka jakość wykonanych usług oraz przystępna cena.
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FREEVOLT USA INC.

42005 Cook St, Unit 310
CA 92211, Palm Desert
USA

+1 760 990 3984
office@freevolt.com
www.freevolt.com

FreeVolt USA jest światowym liderem w dziedzinie produktów energo-
oszczędnych. Wytwarza własny opatentowany produkt i zawsze obsługuje 
projekt od A do Z. Opatentowane moduły fotowoltaiczne PV Graf wytwa-
rzają od 20% do 40% więcej energii w porównaniu z innymi technologiami  
słonecznymi i są objęte 30-letnią gwarancją. Oprócz modułów fotowoltaicz-
nych FreeVolt produkuje również folię grafenową PV GRAF do ogrzewania 
podłogowego. Naszą podstawową misją jest edukowanie właścicieli domów 
i firm aby kupować energię elektryczną w najniższej możliwej cenie i to z wła-
snych instalacji.

UAB UMP Technika
Deltuvos street 22,
LT – 20122 Ukmerge
Litwa

+370 340 58782
adomas@ump.lt
www.briquette.lt

UAB UMP Technika jest jedną z filii grupy BAC (Baltic-American-Concord). 
Początkowo grupa pracowników naprawiających maszyny do obróbki drew-
na w fabryce mebli w połowie lat 90-tych, obecnie jest samodzielną firmą 
inżynierską z nowo wybudowanym zakładem produkcyjnym o powierzchni 
3000 m2. Firma, zlokalizowana w Ukmerge na Litwie, zatrudnia ponad 35 in-
żynierów, mechaników i innych specjalistów. W zakładzie produkcyjnym znaj-
dują się wszystkie niezbędne urządzenia do tworzenia maszyn do produkcji 
biomasy, jak również różnych innych projektów na zamówienie. Dział badań 
i rozwoju jest odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie niestandardowych 
projektów dostarczanych przez naszych klientów, takich jak maszyny do 
montażu mebli, zakłady kruszenia węgla i gotowe zakłady produkcji bioma-
sy, przekształcające odpady z przemysłu meblowego w ekologiczne i ekono-
miczne brykiety generujące zysk. Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie 
wszelkich rozwiązań inżynierskich, których mogą Państwo potrzebować. 

BIOGAS TECHNOLOGY 
KAMIL KOZŁOWSKI

Obrzębin 2,
62-700 Turek

+48 697 887 624
kontakt@biogastechnology.pl 

www.biogastechnology.pl

Firma BIOGAS TECHNOLOGY oferuje usługi w zakresie doradztwa technolo-
gicznego i technicznego dla planowanych oraz funkcjonujących biogazowni. 
Od początku działalności propagujemy rozwiązania przyjazne dla środowi-
ska. Szczególnie ważna jest dla nas popularyzacja produkcji biogazu i bu-
dowa nowych biogazowni w Polsce. Doświadczenie nabyte we współpracy z 
przemysłem oraz wiedza naukowa potwierdzona licznymi publikacjami oraz 
udziałem w realizacji prac badawczo-rozwojowych pozwalają nam na kom-
pleksowe rozwiązanie powierzonych przez Państwa zadań.
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GMINA MIEJSKA TUREK 
TURECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora

Urząd Miejski w Turku
ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek

+48 63 222 38 81
sekretariat@inkubator.turek.pl

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości  - ośrodek usługowy, wspierający roz-
wój lokalnych podmiotów gospodarczych. Tureckim Inkubatorem Przedsię-
biorczości zarządza Centrum Obsługi Inwestora – komórka organizacyjna 
Urzędu Miejskiego w Turku. COI zajmuje się również obsługą Tureckiej Strefy 
Inwestycyjnej.
Główne zadania Centrum Obsługi Inwestora: 
• wspieranie przedsiębiorczości lokalnej,
• rozwój potencjału firm powiatu tureckiego;
• przygotowywanie oferty terenów inwestycyjnych,
• obsługa inwestorów,
• wspieranie przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym.
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ROMAN KARBOWY

ul. Tadeusza Kościuszki 13a/27
62-500 Konin

+48 605 531 055
roman@karbowy.com.pl

www.karbowy.com.pl

Usługi w zakresie doradztwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Pomoc w rozwoju projektów z różnych branż, w tym z zakresu odnawial-
nych źródeł energii. Uzyskałem pod presją czasu i zmieniającego się oto-
czenia prawnego ponad 60 pozwoleń na budowę dla turbin wiatrowych, 
razem z towarzyszącą infrastrukturą. Pomagałem tworzyć nowe spółki, 
współpracując z udziałowcami z całego świata i koordynując wymianę in-
formacji oraz postępy prowadzonych prac. Mam doświadczenie pracy w śro-
dowisku korporacyjnym. Moim celem jest znalezienie optymalnych rozwiązań 
dla klienta.

Zadzwoń lub napisz - pomogę znaleźć właściwe kierunki do twojego sukcesu.
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DOMUSA, S. COOP.

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil
Hiszpania

 +34 943 81 38 99
info@domusateknik.com
www.domusateknik.com

Specjalizujemy się w systemach grzewczych, dostarczając Państwu nowo-
czesne, wydajne a przy tym ekonomiczne rozwiązania, które pozwalają na 
ogrzanie mieszkań oraz innych obiektów. Głównym punktem naszej oferty są 
kotły na pelet i paliwa stałe drewno, węgiel, brykiet. Zaopatrujemy Państwa 
także w zbiorniki akumulacyjne, które pozwalają na maksymalne wykorzy-
stanie ciepła. Sprzedajemy również ogrzewacze gazowe i kominki wolnosto-
jące wyróżniające się atrakcyjnym wyglądem.

Naszym priorytetem jest:
– szybka dostawa i zapewnienie transportu na plac budowy,
- rzetelne doradztwo,
- atrakcyjne ceny,
- indywidualne podejście do klienta.

RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
NAUKOWO – TECHNICZNYCH NOT 
W KONINIE

ul. Przemysłowa 3D  
62-510 Konin

+48 63 242 97 36
biuro@notkonin.com.pl
www.notkonin.com.pl

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych  NOT w Koninie organi-
zuje kursy i szkolenia:
- obsługa i eksploatacja urządzeń technicznych wraz z uprawnieniami państwo-
wymi,
- szkolenia BHP,
- kursy z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- kursy stosowania przymusu bezpośredniego.

Przy Radzie FSNT NOT w Koninie została  powołana przez Prezesa URE Komisja 
Kwalifikacyjna Nr 405, która oferuje przeprowadzanie egzaminów z wydaniem 
świadectw kwalifikacyjnych na stanowiska związanych z dozorem i eksploata-
cją urządzeń, instalacji i sieci  G.1, G.2, G.3.
 
Oferuje usługi techniczne:
- ekspertyzy i opinie z zakresu pożarnictwa i ratownictwa,
- projektowanie i kosztorysowanie,
- opracowanie instrukcji eksploatacyjnych maszyn i urządzeń,
- ocena techniczna pojazdów,
- pomiary i badania z zakresu ochrony środowiska,
- opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego,
- wykonanie resursu maszyn i urządzeń.
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JUPRO TAIM ELECTRIC SP. Z O.O.

ul. Europejska 13
62-500 Konin

+48 63 244 62 50
firma@jupro-taim.pl

www. jupro-taim.pl

Firma JUPRO TAIM ELECTRIC Sp. z o.o. jest aktywnie obecna na rynku od 
1994 roku, skutecznie zwiększając zakres swojej oferty i obszary działalności 
przy nieustannym podnoszeniu jakości swoich usług. Dostarczamy aparatu-
rę elektrotechniczną do wielu firm instalacyjnych i zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych w  całej Polsce. Z biegiem czasu i zdobytym doświadcze-
niem popartym szeregiem szkoleń zaczęliśmy również specjalizować się 
w automatyce przemysłowej, pneumatyce oraz w aparaturze pomiarowej.
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SAZET SP. Z O.O.

ul. Szkolna 13
62-541 Budzisław Kościelny

+48 735 246 546
biuro@sazet.com.pl

www.sazet.com.pl

Sazet Sp. z o.o., z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym, proponuje wieloaspek-
towe spektrum usług w zakresie szeroko pojętej energetyki, dobieranych 
indywidualnie wg potrzeb klienta, specyfiki prowadzonej działalności, po-
cząwszy od sprzedaży komponentów, poprzez montaż instalacji fotowolta-
icznych, po wszelkiego rodzaju doradztwo dot. zużywanej energii.
Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, uważnie śledzimy ekologiczne in-
nowacje technologiczne, podejmujemy liczne współprace, celem wielopłasz-
czyznowego rozwoju działalności.

ELTAR ENERGY SP. Z O.O.
ul. Europejska 13
62-500 Konin

+48 63 244 92 22
firma@eltar-energy.pl
www.eltar-energy.pl

ELTAR ENERGY prowadzi działalność o profilu projektowo-produkcyjnym 
w branży elektroenergetycznej i automatyki przemysłowej, oferując wyspe-
cjalizowane rozwiązania dla szeroko rozumianej energetyki. Historia przed-
siębiorstwa sięga roku 2004. Realizujemy zamówienia zgodnie z indywidual-
nymi potrzebami Zleceniodawcy. Doskonała znajomość rynku pozwala nam 
na najlepszy dobór materiałów i aparatury, dzięki temu produkty wykonywa-
ne przez naszą firmę charakteryzują się najwyższą jakością.
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19WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
W POZNANIU

ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań

+48 61 845 62 00
biuro@wfosgw.poznan.pl
doradztwo@wfosgw.poznan.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu jest samorządową osobą prawną, powołaną w 1993 roku na podstawie 
ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Poprzez współfinansowanie 
działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska, jest podmiotem wspiera-
jącym ochronę środowiska, jako czynnika wzmacniającego i stabilizującego 
rozwój Wielkopolski.

W WFOŚiGW w Poznaniu funkcjonuje Zespół Doradców Energetycz-
nych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla 
sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efek-
tywności energetycznej oraz OZE.

24.08.2021
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20 CHARTARI SP. Z O.O.

ul. Świerkowa 29
62-500 Konin

+48 796 324 106
hi@chartari.com

www.chartari.com

Przedmiotem działalności Chartari Sp. z o.o. jest dbałość o otaczający nas 
świat. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa energetycznego – opraco-
wujemy audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej, programy 
funkcjonalno-użytkowe i wszelkie inne dokumenty, dzięki którym Twoja firma 
będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie lub uzyskanie białych certyfika-
tów. Z nami każdy projekt inwestycyjny zrealizujesz bezstresowo!
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ARIS GROUP SP. Z O.O.

ul. Wierzbowa 11
62-500 Konin

+48 63 218 44 09
biuro@aris.org.pl
www.aris.org.pl

Działamy na rynku już od 2009 roku i dzięki doświadczeniu możemy zagwa-
rantować, iż nasza instalacja będzie służyła  przez długie lata. Stawiamy na 
jakość, aby Nasi Klienci mogli cieszyć się komfortem użytkowania. Posiada-
my obszerną wiedzę praktyczną, dzięki której potrafimy doradzić Klientom 
wybór odpowiedniego urządzenia, spełniającego ich indywidualne wyma-
gania oraz wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji inwestycji. W trosce 
o Klienta, stosujemy przejrzysty sposób rozliczania inwestycji, bez ukrytych 
opłat, a końcowe wynagrodzenie za instalację odbieramy po zakończeniu 
montażu, aby Klienci mieli pewność, iż instalacja działa bez zarzutów. Każ-
da instalacja jest zakończona protokołem odbioru. Przeprowadzamy serwisy 
okresowe, pozwalające na kontrolę pracy urządzenia, jak i serwisy gwaran-
cyjne i pogwarancyjne.

FILTRO-TECH 
JACEK MAJEWSKI 

Kania 6a 
62-402 Ostrowite/Konin

+48 609 294 223
jacek.majewski@filtrotech.pl
www.filtrotech.pl

Techniki filtracji olejów i czyszczenia układów olejowych - gospodarka ole-
jowa. Zajmujemy się produkcją agregatów do filtracji różnych typów olejów, 
paliw oraz świadczymy usługi u klientów naszym mobilnym serwisem. 

ECOENERGY SP. Z O.O.

ul. Żeglarska 29
62-510 Konin

+48 533 154 458, +48 531 518 406
www.ecoenergy24.pl

Ecoenergy to doświadczona firma świadcząca kompleksowe usługi w zakre-
sie montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla klientów indy-
widualnych, przedsiębiorców oraz gospodarstw rolnych. Świadczymy swoje 
usługi głównie na terenie woj. wielkopolskiego, woj. łódzkiego oraz woj. ku-
jawsko-pomorskiego. Na sukces firmy Ecoenergy złożyło się wiele czynników. 
Przede wszystkim stawiamy na jakość komponentów oraz kompleksowość 
oferty - od bezpłatnej wyceny instalacji, przez montaż wykonany przez wła-
sne doświadczone ekipy instalatorów, po zgłoszenie instalacji do OSD. Na-
szą misją jest poprawa świadomości ekologicznej Polaków. 

25.08.2021
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KARLOS OZE SP. Z O.O. SP. K.
ul. Jana Pawła II 82

62-510 Konin

+48 63 246 21 73
michal.nowaczyk@karlos.com.pl

www.karlos.com.pl

Firma KARLOS OZE Sp. z o. o. Sp. k. oferuje montaż oraz serwis urządzeń w 
zakresie odnawialnych źródeł energii tj. panele fotowoltaiczne, pompy cie-
pła, nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące technologie ciepłowo-
dową oraz rekuperatory. Powyższe produkty spełniają wszelkie niezbędne 
normy dotyczące ochrony środowiska oraz Polskie Normy. Jesteśmy również 
wykonawcą instalacji oraz dostawcą urządzeń z zakresu techniki grzewczej 
i sanitarnej. Dostarczamy naszym klientom kompletne i nowoczesne rozwią-
zania instalacyjne. Zapewniamy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny 
zamontowanych przez nas urządzeń.
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SUNROOF INTERNATIONAL HOLDING AB

Soldatvägen 45
132 45, Saltsjö-Boo

Szwecja

+46 (0)73 749 01 99
info@sunroof.se, sunroof@sunroof.se

www.sunroof.se

W SunRoof tworzy się wyjątkowo wydajne i najbardziej ekologiczne solar-
ne dachy, fasady 2w1 oraz carporty. Firma założona w 2013 roku w Szwecji 
opracowała nowatorskie połączenie dachówki z ogniwami fotowoltaiczny-
mi, które zastępuje tradycyjny dach i fasadę. Chroni, izoluje budynek i zasila 
go energią pochodzącą z promieniowania słonecznego, która w 100% pokry-
wa zapotrzebowanie na prąd. Uzupełnia architekturę domu i zapewnia no-
woczesny, piękny design. To technologia jutra, która posłuży do zbudowania 
rzeczywistości opartej na odnawialnych źródłach energii.
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GIOSAN S.C.

ul. Spółdzielców 18a
62-510 Konin

+48 63 307 0076, +48 691 767 207
biuro@giosan.pl
www.giosan.pl 

GIOSAN. „Żyj na ziemi zarabiaj na słońcu’’

Działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. Nasza spółka zrealizowa-
ła w przeszłości i nadal realizuje duże inwestycje budowlane w wielu sek-
torach polskiego biznesu. Obecnie GIOSAN S.C. wspiera selektywny i per-
spektywiczny program, którego celem jest rozpowszechnienie w Polsce 
wszelkiego rodzaju metod pozyskiwania energii odnawialnej. Jesteśmy lau-
reatami wielu prestiżowych nagród, które otrzymujemy również jako zespół 
ludzi, których połączyła zawodowa pasja. Jako certyfikowana firma szkole-
niowa realizujemy również projekty edukacyjne w zakresie systemów foto-
woltaicznych. Bezpieczeństwo i bezkompromisowa jakość to strategia, którą 
realizujemy w każdym prowadzonym przez nas  projekcie. Rozwiązania OZE 
traktujemy z najwyższą powagą i odpowiedzialnością. Selektywnie wybiera-
my rozwiązania, które implementujemy do budowy systemów PV.

SOLARITY S. R. O.

Purkyňova 74/2 110 00 Praga 
Republika Czeska

+420 222 362 422
info@solarity.cz
www.solarity.cz

Solarity jest wiodącym dystrybutorem i hurtownią systemów fotowoltaicz-
nych. Oferujemy kompletny asortyment zarówno rozwiązań on grid jak i off 
grid, w tym moduły, falowniki, systemy montażowe oraz akcesoria dla profe-
sjonalistów w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Nasz międzynaro-
dowy zespół posiada ponad 10 letnie doświadczenie w branży fotowoltaicz-
nej. Naszymi partnerami biznesowymi są instalatorzy, firmy EPC, sprzedawcy, 
hurtownie, dystrybutorzy oraz producenci. Wprowadzamy na rynek najlepsze 
inteligentne technologie dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi na świecie 
producentami. Wierzymy, że każdy z nas może żyć w sposób zrównoważo-
ny i staramy się promować to podejście.
Solarity obsłużyło już setki klientów B2B z ponad 30 krajów. Dostarczyliśmy 
już ponad 550 MW materiałów fotowoltaicznych, głównie modułów i falow-
ników, na całym świecie.
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KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA 

ul. Zakładowa 11
62-510 Konin

 
+48 63 245 88 00 

sekretariat@kig.konin.pl 
www.kig.konin.pl

Konińska Izba Gospodarcza jest instytucją pozarządową, zrzeszającą pod-
mioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie. Od początku swojego ist-
nienia KIG podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości 
w nowoczesnych formach organizacyjnych, gromadzi i rozpowszechnia in-
formacje dotyczące nawiązywania kooperacji gospodarczej w kraju i za gra-
nicą, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie działania izby 
ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale nie tylko, 
bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy 
niezrzeszone.

AGENCJA ROZWOJU 
REGIONALNEGO S.A. W KONINIE 

ul. Zakładowa 4   
62-510 Konin

+48 63 245 30 95
arr@arrkonin.org.pl  

www.arrkonin.org.pl

ARR S.A. w Koninie rozpoczęła działalność w 1992 r., w ramach której: 
- realizuje projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności   

w Wielkopolsce, 
- promuje współpracę regionów, instytucji i przedsiębiorstw za granicą,
- wspiera przedsiębiorców z sektora MSP poprzez usługi informacyjne, szko-

leniowe, doradcze i finansowe,
- współpracuje z samorządami w zakresie projektów rozwoju regionalnego,
- wdraża i nadzoruje proces transformacji Wielkopolski Wschodniej.
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ABO Wind AG

Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Niemcy

+49 (0)611 267 65-0
kontakt@abo-wind.de
www.abo-wind.com

ABO Wind jest pionierem w dziedzinie energii odnawialnej. Ponad 800 pra-
cowników w 16 krajach na świecie zajmuje się planowaniem, finansowaniem, 
kompleksową inżynierią, budową i eksploatacją farm wiatrowych, elektrowni 
fotowoltaicznych oraz hybrydowych systemów energetycznych.
 
ABO Wind zaprojektowało już i wybudowało 720 instalacji odnawialnych 
źródeł energii. Zatrudnieni eksperci znajdują indywidualne rozwiązania 
i dopasowane strategie dla każdej lokalizacji. Dzięki swojemu wieloletniemu 
doświadczeniu w branży energii odnawialnych, firma jest w stanie szybko 
i profesjonalnie zrealizować nawet najtrudniejsze projekty. Producenci tur-
bin, banki oraz inwestorzy cenią ABO Wind jako partnera niezawodnego we 
współpracy.
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30BIOMASA PARTNER GROUP SP. Z O.O.

Modła Królewska, ul. Bursztynowa 37
62-571 Stare Miasto
 
+48 63 245 59 29, +48 534 205 510
biuro@biomasapartner.pl
www.biomasapartner.pl

Firma jest wiodącym producentem i preferowanym dostawcą ekologicznego 
i certyfikowanego pelletu drzewnego En Plus A1 i Din Plus, pelletu ze słomy: 
energetycznego i ściółkowego – wykorzystywanego w hodowli koni, drobiu, 
bydła i trzody chlewnej, brykietu drzewnego, surowca do produkcji pelletu 
oraz biomasy drzewnej na cele energetyczne. Posiada trzy zakłady produk-
cyjne zlokalizowane w Runowie Pomorskim, Chociwlu oraz Ząbkowicach Ślą-
skich. Jest właścicielem marek: Excellent Selection, Premium Selection, Eco-
nomy Selection – pellet drzewny oraz marki OnDry – pellet ze słomy. Swoje 
produkty dostarcza na rynek polski oraz na rynki zagraniczne w całej Eu-
ropie. Firma świadczy także kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne 
i logistyczne (TSL). 
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Wielkopolska Dolina Energii to obszar tworzony przez pięć 
powiatów: Miasto Konin, koniński, kolski, turecki i słupecki. To 
region świadomie wchodzący w proces transformacji energe-
tycznej – przejścia od energetyki węglowej do tej opartej o OZE 
i najnowsze technologie. Region stawia na farmy fotowoltaicz-
ne, biogazownie, biomasę, farmy wiatrowe i geotermię.
 
Ponadto, Wielkopolska Dolina Energii jest ściśle powiązana 
z Wielkopolską Platformą Wodorową. Kilka projektów z inno-
wacyjnym wykorzystaniem wodoru powstać ma właśnie tu-
taj. Biznesowe plany na najbliższy rok związane z produkcją 
i wykorzystaniem wodoru w transporcie ma Zespół Elektrow-
ni Pątnów-Adamów-Konin SA, w tym uruchomienie pierwszej 
w Polsce stacji tankowania „zielonego” wodoru. Również Mia-
sto Konin ma skonkretyzowane plany w wykorzystywaniu tech-
nologii wodorowych w komunikacji miejskiej. Z początkiem roku 
2022 planuje pozyskać pierwszy autobus o napędzie wodoro-
wym, a w latach następnych dalej inwestować w taki tabor. 

Co wyróżnia Wielkopolską Dolinę Energii:
- nastawienie na zielone źródła energii,
- dobra dostępność komunikacyjna,
- kapitał ludzki o dużym potencjale,
- dostęp do środków unijnych, w tym do unikalnego 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.



Greater Poland Energy Valley is an area made of five districts: the City of Konin, Konin, 
Koło, Turek and Słupca. It is a region that consciously enters the process of energy 
transformation - the transition from coal-based energy to that based on renewable 
energy and the latest technologies. The region focuses on solar farms, biogas plants, 
biomass, wind farms and geothermal energy.
 
Moreover, Greater Poland Energy Valley is strictly associated with the Greater Poland 
Hydrogen Platform. It is here where several projects involving the innovative use of 
hydrogen are to be created. The Pątnów-Adamów-Konin SA Power Plant Team has 
business plans for the next year related to the production and use of hydrogen in 
transport, including the launch of the first „green” hydrogen refuelling station in Po-
land. Also, the city of Konin has specific plans to use hydrogen technologies in public 
transport. At the beginning of 2022, it plans to acquire the first hydrogen-powered bus 
and continue to invest in such a fleet in the following years.

Distinctive features of Greater Poland Energy Valley:
- focusing on green energy sources,
- good transport accessibility,
- human capital with great potential,
- access to EU funds, including the unique Just Transition Fund.


