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Siódma edycja targów POLEKO miała dla energetyki odnawialnej szczególne znaczenie z

uwagi na podjęte w marcu tego roku przez Radę Europy decyzje odnośnie pakietu

energetycznego 3 x 20%. Strategia zakłada, że do roku 2020 Unia powinna (odnośnie do roku

1990):

- zwiększyć efektywność energetyczną o 20%

- zwiększyć udział energii odnawialnej w łącznym bilansie UE do 20%

- zredukować emisję CO2 o 20%, z możliwością zwiększenia tej wartości nawet do 30% przy

korzystnych uwarunkowaniach zewnętrznych.

Powyższy temat a także wiele innych poruszono na największych w Nowej Europie targach

ochrony środowiska:

Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2007, które odbyły się w Poznaniu

w dniach 20-23 listopada 2007. Na targach zaprezentowane zostały przez liderów branży z

kraju i zagranicy (m.in. wystawcy ze Szwecji) najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony

środowiska. Ponadto zorganizowano specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe i

warsztaty, konkursy i interesujące wystawy. Tegoroczne POLEKO były większe od bardzo

udanej poprzedniej edycji i zgromadziły blisko 1000 wystawców i firm reprezentowanych z

21 krajów. Targi zwiedziło ponad 23.000 osób.

Patronat honorowy nad targami objął Minister Środowiska Maciej Nowicki, na którego

prośbę tematem wiodącym targów były „Odnawialne źródła energii”.

Patronat medialny nad Forum Czystej Energii objął miesięcznik „Czysta Energia”.

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza została zaproszona do udziału w Forum Czystej Energii

w celu przedstawienia sytuacji prawnej na szwedzkim rynku biopaliw. Organizatorami forum

były Międzynarodowe Targi Poznańskie i Abrys Sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Czysta

Energia”.



Forum Czystej Energii

Forum Czystej Energii otworzyła 20 listopada 2007 Redaktor Naczelna miesięcznika „Czysta

Energia”, pani Urszula Wojciechowska witając uczestników z całego kraju i z zagranicy

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: Departamentu Energetyki Ministerstwa

Gospodarki, Departamentu Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu

Ministerstwa Środowiska,  Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej ECBREC oraz Towarowej

Giełdy Energii. Nie zabrakło również przedstawicieli: Vattenfall Heat, Banku Ochrony

Środowiska, Polskiego Towarzystwa Energii Słonecznej, Wartsila Finland oraz wielu innych.

Łącznie w forum wzięło ponad 40 prelegentów.

Prelegenci omówili w swoich referatach m.in. ekologiczne aspekty wytwarzania biopaliw,

finansowanie OZE i inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej,

doświadczenia uczestników z pierwszego okresu handlu emisjami CO2 w skali UE oraz

szanse rozwoju energetyki wiatrowej na przybrzeżnych wodach Bałtyku.

Polsko-Szwedzką Izbę Gospodarczą reprezentowała Magdalena Składanowska, która

wygłosiła referat „Biopaliwa w Szwecji, prawne uwarunkowania – system wsparcia ich

rozwoju”. Głównym tematem prezentacji były narzędzia kontroli produkcji i zużycia biopaliw

jakimi dysponuje rząd szwedzki. Prelegentka podkreśliła rolę postanowień i subwencji

rządowych w budowaniu społeczeństwa ekologicznie świadomego. Ulgi podatkowe, premie

finansowe i liczne przywileje, jak np. bezpłatne parkowanie w centrum miasta to jedne z

wielu udogodnień, na które mogą liczyć posiadacze pojazdów ekologicznych. Poza tym w

Szwecji prowadzone są zaawansowane badania nad produkcją m.in. etanolu drogą

zgazowania biomasy i ługu pocelulozowego, które finansują państwowe władze energetyczne,

Energimyndigheten. Szwedzki rząd stara się wszelkimi możliwymi drogami edukować

swoich obywateli organizując m.in. kursy ecodriving, proekologiczne kampanie reklamowe

oraz finansując strony internetowe z przydatnymi informacjami dla kierowców pojazdów

ekologicznych.


