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Jak zaoszczędzić na energii?
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Data: 9 kwietnia 2016

Co rolnicy powinni wiedzieć o OZE? Jak wykorzystać odnawialne
źródła energii w swoim gospodarstwie?
Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas drugiej już edycji Międzynarodowych
Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® OZE + Efektywność
Energetyczna, które odbędą się 13–14 kwietnia na stadionie we Wrocławiu.
Dla mieszkańców wsi szczególnie interesujący może być drugi dzień imprezy, na którą zaplanowana
jest konferencja: „Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa”.

Odnawialne źródła energii to doskonały sposób nie tylko na ochronę środowiska, ale i oszczędność.

– Celem jest przede wszystkim naświetlenie korzyści, jakie dają odnawialne źródła energii.
Mam tu na myśli przede wszystkim niezależność. To też doskonały moment, by nabrać wiedzy
teoretycznej na temat OZE we własnym gospodarstwie – mówi Justyna Sułkowska z biura
organizatora targów.
Wśród samych wystawców znajdować się również będą firmy zajmujące się instalacją OZE
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w rolnictwie. Ich przedstawiciele przybliżą zainteresowanym szczegóły działania instalacji od strony
praktycznej.
– Odnawialne źródła energii mają w rolnictwie ogromny potencjał. Począwszy już od bioenergii.
To inwestycja, która się zwróci. Szczególnie w przypadku młodych rolników – podkreśla Justyna
Sułkowska.
Odnawialne źródła energii mają w rolnictwie ogromny potencjał. Począwszy już od bioenergii.
To inwestycja, która się zwróci.
Justyna Sułkowska

Podczas tej edycji targów zostaną poruszone najbardziej istotne kwestie związane z użytkowaniem
energetyki odnawialnej. Nie zabraknie wiedzy teoretycznej i praktycznej, nowości branżowych
z rynku OZE, a także licznych konferencji specjalistycznych i wystąpień osób aktywnie udzielających
się na forach branżowych. To wydarzenie, na którym zostaną zaprezentowane najnowsze
rozwiązania energetyczne, najczęściej pojawiające się problemy związane z gospodarowaniem
energią i dedykowane rozwiązania. Tematyka organizowanych targów to energia wiatrowa,
solarna,bioenergia, pompy ciepła oraz fotowoltaika. Ponadto porusza aspekty związane
z ekologią, efektywnością energetyczną i budownictwem energooszczędnym. Targi odbędą się pod
patronatem Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia.
– Szacujemy, że w tym roku odwiedzi nas, podobnie jak w zeszłym, ok. 2,5 tys. gości, zarówno
zainteresowanych, jak i już przekonanych do odnawialnych źródeł energii – mówi Justyna
Sułkowska.
Według ekspertów do 2030 r. każde gospodarstwo skorzysta z prądu ekologicznego.
Uzyska w ten sposób niezależność energetyczną oraz odczuje różnicę na
dotychczasowych rachunkach.
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