
  

ZAPROSZENIE 
 
  

MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA BRANŻY OCHRONY ŚRODOWISKA  
ORAZ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W DNIACH 06– 08 CZERWCA 2018 r.,  

POCZDAM NIEMCY - GREEN VENTURES 2018 
 

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza przedsiębiorstwa z województwa 
opolskiego do udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym „Green Ventures 2018” 
połączonym z giełdą kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z 
kilkunastu krajów), które odbędzie się w dniach 06-08 czerwca 2018 roku w Poczdamie. Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego przejmie wszystkie formalności związane z udziałem 
Państwa firmy w „Green Ventures 2018” – zgłoszenie udziału, organizację przejazdu i rezerwację 
noclegów. Przedstawiciel urzędu będzie towarzyszyć Państwu podczas wszystkich dni pobytu w 
Niemczech.  

Szczegółowe informacje:  

Tegoroczne „Green Ventures” www.green-ventures.de to już 21 edycja jednego z największych 
europejskich spotkań kooperacyjnych branży ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. 
Udział w imprezie jest dla firm i instytucji z terenu województwa opolskiego znakomitą okazją do 
nawiązania cennych kontaktów, służących podjęciu kooperacji biznesowej i naukowej, a także 
doskonałym miejscem do spotkań z wybitnymi fachowcami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii 
i ochrony środowiska. 

Termin: 06.06-08.06.2018 

Termin zgłoszenia: 18.05.2018 
 
Miejsce imprezy: 
Kongresshotel Potsdam 
Am Luftschiffhafen 1 
14471 Potsdam 
 
Branże:  

Ochrona wód, powietrza, ziemi 
Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody – planowanie, wykorzystanie, rozprowadzanie, oczyszczanie 
powietrza i gleby oraz zapobieganie ich skażeniu, rekultywacja terenów i gruntów. 

Energia i budownictwo 
Planowanie gospodarki energetycznej (odzyskiwanie, dystrybucja, oszczędzanie), energetyka 
odnawialna, wytwarzanie energii cieplnej i jej przesył, izolacje termiczne, innowacyjne i przyjazne dla 
środowiska budownictwo (architektura, projektowanie, metody budowania oraz sprzęt), zarządzanie 
obiektami, infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.), modernizacja i 
restaurowanie obiektów, burzenie obiektów i recykling 
 
Recykling i materiały odnawialne  
Zbieranie i składowanie odpadów, transport i recykling,  kompostowanie odpadów,  wytwarzanie i 
wykorzystanie materiałów pozyskiwanych z surowców odnawialnych lub odpadów, materiały 
ulegające biodegradacji 

 



Program imprezy 

Środa, 06.06.2018 
Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych (indywidualnie lub zorganizowanym transportem) 

 

19:00  Uroczyste otwarcie „Green Ventures 2018”. Bankiet 

 

Czwartek, 07.06.2018 

9.00  Rejestracja uczestników 

9.30   Oficjalne powitanie uczestników oraz otwarcie giełdy kooperacyjnej 

10.00-18.00   Giełda kooperacyjna (rozmowy bilateralne, osobiste) 

11.30-12.30  Obiad 

15.00-17.00  Prezentacja gospodarcza Hiszpanii - kraju partnerskiego imprezy   

19.00   Bankiet wydany przez Hiszpanię 

Piątek,  08.06.2016 

9.00-15.30  Wycieczka i zwiedzanie wybranych innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów będących  

    przedmiotem zainteresowania w regionie 

12.30   Obiad 

Koszty:  

Opłata za udział w imprezie w wysokości 50,0 euro (patrz: organizator gwarantuje) 

Opłata za hotel (pokój jednoosobowy ze śniadaniem 60,0 0-100,00 euro za jedną noc, pokój dwuosobowy 

ze śniadaniem 80,00 -120,00 euro za jedną noc. Cena zależna od terminu rezerwacji)  

Dla pierwszych sześciu zgłoszonych firm Urząd Marszałkowski zapewnia darmowy przejazd (jedna osoba 

z firmy). Pozostali uczestnicy muszą dojechać indywidualnie i na własny koszt.   

Organizator gwarantuje: 
 
� usługi tłumaczeniowe,  
� publikację profilu firmy uczestnika w katalogu książkowym oraz katalogu on-line, 
� uczestnictwo w uroczystości otwarcia Green Ventures, 06.06.2018, połączonej z bankietem,  
� uczestnictwo w giełdzie kooperacyjnej, 07.06.2018,   
� organizację  oraz rezerwacje i planowanie terminów spotkań bilateralnych, 
� obiad w dniach  07.06 oraz 08.06.2018, 
� bankiet wieczorny w dniu 07.06.2018, 
� wycieczka i zwiedzanie wybranych innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów 08.06.2018, 
� możliwość prezentacji Państwa wyrobów lub usług na darmowej powierzchni wystawienniczej  
(należy wcześniej zgłosić chęć takiej prezentacji; usługa nie jest zagwarantowana dla wszystkich 
uczestników), 
 
Zgłoszenie:  
  
Proszę wypełnić załączony do zaproszenia formularz zgłoszeniowy.  
Obsługą organizacyjną imprezy dla firm i instytucji z terenu Województwa Opolskiego zajmuje się Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego. Państwa osobą kontaktową w sprawach organizacyjnych jest:  

  
Przemysław Łebzuch 
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji  
Tel.: +49 (0) 6131 3295 737 
E-mail: p.lebzuch@opolskie.de  
Internet: www.opolskie.de 


