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Moduł I 
Odnawialne Źródła Energii (3 dni szkoleń) 

 Kolektory słoneczne - darmowe źródło ciepłej wody użytkowej 

 Wymagania formalnoprawne w zakresie budownictwa energooszczędnego 

 Pompa ciepła jako element efektywnej instalacji grzewczej 

 Ogniwa fotowoltaiczne jako powszechny element w architekturze 
Moduł II 

Efektywne wykorzystanie energii (3 dni szkoleń) 

 Oszczędzanie najtańszym sposobem zmniejszenia zużycia energii 

 (cieplnej i elektrycznej) 

 Odzysk ciepła 

 Oświetlanie energooszczędne 

 Wentylacja i rekuperacja 
Moduł III (1 dzień szkolenia) 

 Źródła i możliwości finansowania proekologicznych źródeł energii 
 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY 
Przedsiębiorcom i ich pracownikom udzielona zostanie pomoc de minimis 

 
 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez przedsiębiorstwo jednostki organizacyjnej na terenie woj. mazowieckiego, a 
delegowany pracownik musi być zatrudniony na terenie woj. mazowieckiego. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność 
gospodarczą w jednej z branż: turystyka, transport, przemysł rolno-spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, 
usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona zdrowia. 
 

Szkolenia odbywać się będą w 10-osobowych grupach. 
Szkolenia trwają 7 dni po 8 h każde. W ramach zajęć przewidziano materiały szkoleniowe oraz catering. 

! REKRUTACJA TRWA ! 
 

 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Przyjmujemy zgłoszenia: 
Adres mailowy: kontakt@ekomanager.eu 
www.ekomanager.eu 
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 79 
00 - 079 Warszawa 
tel.: 22 828 06 20, kom.: 669 640 030 
 

Od 1 marca 2012 roku EKO - Wilanów A.J. Kowalczyk Sp. Komandytowa wraz  
z Fundacją Euro-Most rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Menager ds. 
energii”. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 150 przedsiębiorstw i ich 
pracownicy. Przewiduje się, że wsparcie otrzyma 90 kobiet i 60 mężczyzn. 
 

Dla zapewnienia jak najlepszej efektywności szkoleń podjęliśmy współpracę  
z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, której doświadczenie zarówno 
merytoryczne jak i organizacyjne zostanie wykorzystane przy realizacji projektu. 

 

Celem projektu jest przygotowanie pracowników mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw na przyjazne i bezpieczne dla środowiska wdrożenie technologii 
odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. 
 


