




Szanowni Państwo,

z radością witam w Koninie – w mieście, które nie boi się zmian i wśród polskich samorządów 
konsekwentnie, małymi krokami buduje markę lidera nowoczesnych technologii. Cieszę się, że 
przyjęli Państwo zaproszenie na Targi Odnawialnych Źródeł Energii „Nowa Energia w Regionie”. 
To druga edycja tego branżowego wydarzenia. Mam nadzieję, że będzie ono jednym z elementów 
gospodarczej promocji Konina również poza granicami naszego kraju.  

Targi mają charakter międzynarodowy. Uczestnicząc w nich, mogą Państwo zapoznać się z ofertą 
30 przedsiębiorców z branży OZE i instytucji otoczenia biznesu, w tym 10 z zagranicy oraz 20 
z obszaru Wielkopolskiej Doliny Energii. Zaplanowaliśmy niezwykle ciekawe prezentacje i pane-
le dyskusyjne w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań OZE przez samorządy 
i przedsiębiorców z naszego regionu. Przyznamy nagrody wystawowe – Lider OZE 2022. Zachę-
cam również do udziału w wydarzeniach towarzyszących - pokazie technik prawidłowego spala-
nia, prezentacji autobusu wodorowego – pierwszego pojazdu o napędzie wodorowym w komuni-
kacji publicznej w Polsce, a także aut elektrycznych i hybrydowych.

Wierzę, że atmosfera Targów i stworzona przez nas przestrzeń będzie dobrym miejscem do wy-
miany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy z partnerami z dziedzin energetyki zawodowej 
oraz OZE. 

Dodam, że Targi odbywają się w ramach projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina 
Energii” współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020, który realizują wspólnie Miasto Konin 
i Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. 

Życzę owocnego pobytu w Koninie!

Piotr Korytkowski 

Prezydent  Miasta Konina 
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I dzień – 11.10.2022 (wtorek)
Godziny otwarcia ekspozycji: 10:00 - 17:00

10.00 – 10.10 (10 min.)     
Otwarcie Targów OZE „Nowa Energia w Regionie”. 

Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina  

10.10. – 10.20 (10 min.)
Wielkopolska Dolina Energii – proces transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. 

Maciej Sytek – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

10.20 – 10.35 (15 min.) 
Regulacje prawne dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście transformacji 
energetycznej Wielkopolski Wschodniej.

Piotr Kolasa , Kancelara Polowiec i Wspólnicy sp. j. 

10.35 – 10.50 (15 min.) 
Panel dyskusyjny: Aktualne prace legislacyjne dot. OZE w Polsce.

Paulina Hennig-Kloska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Witold Czarnecki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Nowak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Piotr Kolasa, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j. 

Prowadzący: 
Jacek Krzemiński, Portalsamorzadowy.pl

10.50 – 11.10 (20 min.)
Klaster Energii Wielkopolski Wschodniej – bezpieczeństwo, konkurencyjność, rozwój w opar-
ciu o OZE.

Jacek Kosakowski – Prezes Zarządu, Centralna Grupa Energetyczna S.A.

PROGRAM TARGÓW
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11.10 – 12.00 (50 min.)
Panel dyskusyjny: Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii i najnowszych tech-
nologii energetycznych w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście krajowych i unijnych regu-
lacji prawnych.

Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Poznaniu
Piotr Woźny – Prezes Zarządu, ZE PAK SA
Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Ener-
gii i Elektromobilności POLSKA-WODÓR
Przemysław Piechocki – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Maciej Sytek – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina

Prowadzący: 
Jacek Krzemiński, Portalsamorzadowy.pl

12.00 – 12.30 (30 min.)
Oferta finansowania projektów inwestycyjnych na rzecz środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem odnawialnych źródeł energii.

Kinga Świtalska – Doradca energetyczny, WFOŚiGW w Poznaniu

12.30 – 13.30 (60 min.)
Przerwa kawowa

13.30 – 14.00  (30 min.)
Wodór w energetyce.

Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Ener-
gii i Elektromobilności POLSKA-WODÓR
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14.00-15.00 (60 min.)
Panel dyskusyjny: Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw 
Wielkopolski Wschodniej - szanse i wyzwania. 

Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Ener-
gii i Elektromobilności POLSKA-WODÓR
Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina ds. gospodarczych
Krzysztof Bukała – Soltec sp. z o.o. sp.k. 
Krzysztof Dziaduszyński – Członek Zarządu ESOLEO sp. z o.o.
Wojciech Frysz – Dyrektor d/s Zarządzania Nieruchomościami AGATA S.A. 
Marek Kolasiński – Dyrektor Działu Rozwoju Technologii, Sweco Poland sp. z o.o.
Jacek Kosakowski – Prezes Zarządu , Centralna Grupa Energetyczna S.A.
Paulina Smaczna-Żmuda – Małopolskie Centrum Transferu Wiedzy projektu SPIN

Prowadzący: 
Jacek Krzemiński, Portalsamorzadowy.pl

15.00 – 15.15 (15 min.)
Alternatywne paliwa płynne i stałe oraz innowacyjne formy eko spalania.

Bartosz Blecha – Stat-up, piec Herkules Ecodesign 5 klasa

15.15 – 15.45 (30 min.)
Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Anna Skrabulska, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

15.15 – 15.45 (30 min.)
Pokaz technik prawidłowego spalania – Polskie Forum Klimatyczne

Przed budynkiem ANS – wejście od ul. Wyszyńskiego.



7

II dzień - 12.10.2022 (środa)
Godziny otwarcia ekspozycji: 9:30 - 15:00

10.00 – 10.20 (20 min.)
Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd programów dotacyjnych - aktualna 
oferta w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Renata Jańczak, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

10.20 – 11.00 (40 min.)
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie projektu pn. „SPIN- Małopolskie Centra 
Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”.

Agnieszka Wadowska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

11.00 – 11.30 (30 min.)
ABC Eksportu. 

Wojciech Nowicki, PAIH SA w Warszawie

11.30 – 12.30 (60 min.)
Panel tematyczny organizowany przez Przegląd Koniński skierowany do uczniów szkół śred-
nich z  Wielkopolski Wschodniej pt.: Młodzież chce wiedzieć więcej:  OZE – moda, konieczność 
czy biznes? 

Prowadzący: 
Przegląd Koniński

12.30 – 13.30 (60 min.)
Przerwa kawowa

13.30 – 13.50 (20 min.)
Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju – Projekt GREEN TECH 2.0.

Agata Materna, Poznański Park Naukowo-Technologiczny 

13.50 – 14.10 (20 min.)
Znaczenie monitorowania procesów fermentacji - usługi dla biogazowni.

Artur Olesienkiewicz, PolBiotech Laboratorium sp. z o.o.

14.10 – 14.40 (30 min.)
Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkopolska Dolina Energii. Lider OZE 2022”. Wręczenie nagrody 
głównej i wyróżnień.
Prowadzenie: 

Marcin Szafrański, Przegląd Koniński
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EXHIBITION PROGRAMME

Day I - 11.10.2022 (Tuesday)
Exhibition opening hours: 10.00 - 17.00

10.00 – 10.10 (10 min.)     
Opening of the RES Fair „New Energy in the Region”. 

Piotr Korytkowski - Mayor of the City of Konin   

10.10. – 10.20 (10 min.)
Wielkopolska Energy Valley - energy transformation process in Eastern Wielkopolska.  

Maciej Sytek - President of the Board, Regional Development Agency in Konin 

10.20 – 10.35 (15 min.) 
Legal regulations on the use of renewable energy sources in the context of energy transfor-
mation in Eastern Wielkopolska.

Piotr Kolasa, Polowiec i Wspólnicy Law Firm 

10.35 – 10.50 (15 min.) 
Panel discussion: Current legislative work concerning RES in Poland.

Paulina Hennig-Kloska, Member of Parliament of the Republic of Poland
Witold Czarnecki, Member of the Parliament of the Republic of Poland
Tomasz Nowak, Member of the Parliament of the Republic of Poland
Piotr Kolasa, Piotr Kolasa, Polowiec i Wspólnicy Law Firm 

Chairperson:  
Jacek Krzemiński, Portalsamorzadowy.pl

10.50 – 11.10 (20 min.)
Eastern Wielkopolska Energy Cluster - safety, competitiveness, development based on RES.

Jacek Kosakowski - President of the Management Board, Central Energy Group
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11.10 – 12.00 (50 min.)
Panel discussion: Possibility of using renewable energy sources and latest energy technologies 
in Eastern Wielkopolska in the context of national and EU legal regulations.

Barbara Adamska - President of the Board, Polish Energy Storage Association
Jolanta Ratajczak - President of the Board, WFOŚiGW in Poznań
Piotr Woźny - President of the Management Board, ZE PAK SA
Krzysztof Kochanowski - President of the Management Board, Polish Chamber of Energy 
Storage and Electromobility Association POLSKA-WODÓR
Przemysław Piechocki - President of the Management Board, Association for Social 
Cooperatives
Maciej Sytek - President of the Management Board, Regional Development Agency in Konin
Piotr Korytkowski - Mayor of the City of Konin

Chairperson:  
Jacek Krzemiński, Portalsamorzadowy.pl

12.00 – 12.30 (30 min.)
Financing offer for environmental investment projects, with particular emphasis on renewable 
energy sources.

Kinga Świtalska - Energy Advisor, WFOŚiGW in Poznań

12.30 – 13.30 (60 min.)
Coffee break

13.30 – 14.00  (30 min.)
Hydrogen in the energy sector.

Krzysztof Kochanowski - President of the Board, Polish Chamber of Energy Storage and 
Electromobility Association POLSKA-WODÓR



10

14.00-15.00 (60 min.)
Panel discussion: Renewable energy sources and energy security of enterprises of Eastern 
Wielkopolska - opportunities and challenges.  

Krzysztof Kochanowski - President of the Board Association, Polish Chamber of Energy 
Storage and Electromobility POLSKA-WODÓR
Paweł Adamów - Deputy Mayor of the City of Konin for Economic Affairs
Krzysztof Bukała - Soltec sp. z o.o. sp.k.  
Krzysztof Dziaduszyński - Member of the Management Board of ESOLEO sp. z o.o.
Wojciech Frysz - Property Management Director of AGATA S.A. 
Marek Kolasiński - Technology Development Department Director, Sweco Poland 
Jacek Kosakowski - President of the Management Board, Central Energy Group 
Paulina Smaczna-Żmuda - Malopolska Centre for Knowledge Transfer SPIN project

Chairperson:  
Jacek Krzemiński, Portalsamorzadowy.pl

15.00 – 15.15 (15 min.)
Alternative liquid and solid fuels and innovative forms of eco-burning.

Bartosz Blecha - Start-up, Herkules Ecodesign 5th class cooker

15.15 – 15.45 (30 min.)
IRepayable instruments for entrepreneurs within the financial perspective 2021-2027.

Anna Skrabulska, European Funds Information Point in Konin

15.15 – 15.45 (30 min.)
Demonstration of proper combustion techniques - Polish Climate Forum.
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Day II - 12.10.2022 (Wednesday)
Exhibition opening hours: 9.30 - 15.00 

10.00 – 10.20 (20 min.)
European Funds for entrepreneurs - overview of grant programmes - current offer within the 
financial perspective 2021-2027.

Renata Jańczak, European Funds Information Point in Konin

10.20 – 11.00 (40 min.)
Support for the development of enterprises on the example of the project entitled „SPIN - 
Malopolska Knowledge Transfer Centres as a support for entrepreneurs”.

Agnieszka Wadowska, Marshal’s Office of Małopolska Region

11.00 – 11.30 (30 min.)
ABC of export. 

Wojciech Nowicki, The Polish Investment and Trade Agency in Warsaw

11.30 – 12.30 (60 min.)
Thematic panel organised by Przegląd Koniński for students of secondary schools from Eastern 
Wielkopolska entitled: Young people want to know more: RES - fashion, necessity or business?  

Moderator:  
Przegląd Koniński

12.30 – 13.30 (60 min.)
Coffee break

13.30 – 13.50 (20 min.)
Innovation for sustainable development - GREEN TECH 2.0 Project.

Agata Materna, Poznan Science and Technology  

13.50 – 14.10 (20 min.)
Importance of fermentation process monitoring - services for biogas plants.

Artur Olesienkiewicz, PolBiotech Laboratorium

14.10 – 14.40 (30 min.)
Settlement of the competition „Wielkopolska Energy Valley. RES Leader 2022”. Presentation of 
the main award and distinctions. 

Marcin Szafrański, Przegląd Koniński



PLAN
PL NUMER 

STOISKA
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
W KONINIE

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH W KONINIE/EEN, POLSKA

1

TRAVENTURE DMC TURIZM TASIMACILIK 
ORGANIZASYON TICARET LIMITED SIRKETI, 
TURCJA

2

EMISSION REDUCTION CONSULTANCY 
(EMRCON), TURCJA 3

THINK SMARTGRIDS, FRANCJA 4
ENTECH SMART ENERGIES, FRANCJA 5
ENERGY POOL, FRANCJA 6
GROLLEAU, FRANCJA 7
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA, POLSKA 8
GIOSAN MIKOŁAJ SWIERCZEK, MACIEJ 
PLAMOWSKI S.C., POLSKA 9

BIOMASA PARTNER GROUP SP. Z O.O., 
POLSKA 10

JUPRO TAIM ROBERT KRAWCZYŃSKI, 
POLSKA 11

ENERGIA EUROPA S.P.A, WŁOCHY 12
KLASTER ENERGII „ZIELONA ENERGIA 
KONIN”

KOORDYNATOR: MIEJSKI ZAKŁAD 
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SP. Z O.O. W KONINIE

13

PRZEDSIĘBIORSTWO AKORD KRZYSZTOF 
KRZYMIŃSKI, POLSKA 14

AUTO-MARO SP. Z O.O., POLSKA 15
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-
TECHNICZNYCH NOT, RADA W KONINIE, 
POLSKA

16

CHEMAT SP. Z O.O., POLSKA 17
GMINA TUREK, TURECKI INKUBATOR 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POLSKA 18

RELIABILITY SOLUTIONS B.V., HOLANDIA 19
ENOVUS LLC, GRUZJA 20
CHARTARI SP. Z O.O., POLSKA 21
ARTDOM – SERWIS MICHAŁ MIELCZARSKI, 
POLSKA 22

F.H.U. EL-MAT MARIUSZ MATUSZAK, 
POLSKA 23

FHU „GRACJAN” ARTUR TOMICKI, POLSKA 24
ENERGIA EKO SP. Z O.O., POLSKA 25
MALMAR SP. Z O.O., POLSKA 26
CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 
POLSKA 27

FILTRO-TECH JACEK MAJEWSKI, POLSKA 28
BEC - ENERGIE CONSULT GMBH, NIEMCY 29
ARIS GROUP SP. Z O.O., POLSKA 30



EN STAND 
NUMBER

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY S.A. IN 
KONIN

EUROPEAN FUNDS INFORMATION POINT IN 
KONIN/EEN, POLAND

1

TRAVENTURE DMC TURIZM TASIMACILIK 
ORGANIZASYON TICARET LIMITED SIRKETI, 
TURKEY

2

EMISSION REDUCTION CONSULTANCY 
(EMRCON), TURKEY 3

THINK SMARTGRIDS, FRANCE 4
ENTECH SMART ENERGIES, FRANCE 5
ENERGY POOL, FRANCE 6
GROLLEAU, FRANCE 7
KONIN CHAMBER OF COMMERCE, POLAND 8
GIOSAN MIKOŁAJ SWIERCZEK, MACIEJ 
PLAMOWSKI S.C.,  POLAND 9

BIOMASA PARTNER GROUP SP. Z O.O., 
POLAND 10

JUPRO TAIM ROBERT KRAWCZYŃSKI, 
POLAND 11

ENERGIA EUROPA S.P.A, ITALY 12
GREEN ENERGY KONIN CLUSTER

COORDINATOR: MUNICIPAL WASTE 
MANAGEMENT PLANT IN KONIN, POLAND

13

PRZEDSIĘBIORSTWO AKORD KRZYSZTOF 
KRZYMIŃSKI, POLAND 14

AUTO-MARO SP. Z O.O., POLAND 15
FEDERATION OF SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL ASSOCIATIONS NOT, COUNCIL 
IN KONIN 

16

CHEMAT SP. Z O.O., POLAND 17
TUREK MUNICIPALITY, TUREK 
ENTREPRENEURSHIP INCUBATOR, POLAND 18

RELIABILITY SOLUTIONS B.V., THE 
NETHERLANDS 19

ENOVUS LLC, GEORGIA 20
CHARTARI SP. Z O.O., POLAND 21
ARTDOM – SERWIS MICHAŁ MIELCZARSKI, 
POLAND 22

F.H.U. EL-MAT MARIUSZ MATUSZAK, 
POLAND 23

FHU ‘GRACJAN’ ARTUR TOMICKI, POLAND 24
ENERGIA EKO SP. Z O.O., POLAND 25
MALMAR SP. Z O.O., POLAND 26
CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 
POLAND 27

FILTRO-TECH JACEK MAJEWSKI, POLAND 28
BEC - ENERGIE CONSULT GMBH, GERMANY 29
ARIS GROUP SP. Z O.O., POLAND 30
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Economic activity: business and management 
consultancy including the implementation of 
projects related to regional development, en-
trepreneurship and innovation in Wielkopol-
ska; implementation and monitoring of the 
transformation process in the Eastern Wiel-
kopolska region; support for small and me-
dium-sized enterprises through information, 
consultancy, training and financial services.

Traventure Dmc Turizm Tasimacilik Organizasyon Ticaret 
Limited Sirketi 

recommended by Pakistan Turkish Council

LISTA WYSTAWCÓW

1

2

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, Polska
www.arrkonin.org.pl     arr@arrkonin.org.pl     T: + 48 632453095

Haseki Sultan Mah.Ozbek Suleyman Efendi Sk. No: 6/13 Fatih / Istanbul, Turkey
www.pakistanturkeycouncil.com     chairman@pakistanturkeycouncil.com

T: +90 5399589689 

Regional Development Agency S.A. in Konin 
European Funds Information Point in Konin/EEN

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie  
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie/EEN

Aktywność gospodarcza: doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania obejmujące realizację projektów 
związanych z rozwojem regionalnym, roz-
wojem przedsiębiorczości i innowacyjności 
w Wielkopolsce; wdrażanie i nadzorowanie 
procesu transformacji regionu Wielkopolski 
Wschodniej; wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez usługi informacyjne, 
doradcze, szkoleniowe, finansowe.

Economic activity: offering various energy 
supply services and solar electric, wind power 
services, providing material and products re-
lated to these services. 

Aktywność gospodarcza: oferowanie różnych 
usług w zakresie dostaw energii oraz usług 
związanych z energią słoneczną i wiatrową, 
dostarczanie materiałów i produktów związa-
nych z tymi usługami.
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3

4

Emission Reduction Consultancy (Emrcon)

Economic activity: consultancy services for 
decarbonization with energy efficiency, ener-
gy management, renewable energy.

Aktywność gospodarcza: usługi doradcze 
w zakresie dekarbonizacji z uwzględnieniem 
efektywności energetycznej, zarządzanie 
energią, energia odnawialna.

Ornek Mah. Revan Sk. No: 23/17 Atasehir
Istanbul, Turkey 

www.emrcon.com     salihturkay@hotmail.com     T: +90 5555533515

THINK SMARTGRIDS

Economic activity: public relations and com-
munication consulting, represent the French 
smart grid ecosystem: IT/electronic engine-
ering, media, automation, telecommunication 
equipment, bussiness models, training, regu-
lation.

Aktywność gospodarcza: public relations i do-
radztwo w zakresie komunikacji, reprezentuje 
francuski ekosystem inteligentnych sieci: IT/
elektronika, utilities, automatyka, urządzenia 
telekomunikacyjne, modele biznesowe, szko-
lenia, regulacje.

6, rue du huit mai 1945
75010 Paris, France

www.thinksmartgrids.fr    contact@thinksmartgrids.fr     T: +33 650360596
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5

6

ENTECH smart energies

Economic activity: development, build and 
commission installations such as: On-Grid 
/ Off-Grid services: energy conversion and 
storage providing grid balancing or electrifi-
cation in isolated sites; PV plants; prototypes 
- complex conversion chains using innovative 
technologies such as tidal turbines, new bat-
tery technologies, and more.

Aktywność gospodarcza: rozwój, budowa 
i uruchomienie instalacji takich jak: usługi On-
Grid / Off-Grid: konwersja i magazynowanie 
energii zapewniające bilansowanie sieci lub 
elektryfikację w odizolowanych miejscach; 
instalacje fotowoltaiczne, prototypy - złożone 
łańcuchy konwersji wykorzystujące innowa-
cyjne technologie, takie jak turbiny pływowe, 
nowe technologie akumulatorów i inne. 

11 allée Jean-François de la Pérouse
ZA de Menez Prat

29000 Quimper, France
www.entech-se.com      contact@entech-se.com    T: +33 298944448

Smart Energy Management

Energy Pool

Economic activity: smart energy managment 
of complex systems; offering integrated plat-
form that allows to manage all types of distri-
bued assets, it’s a software that can address 
different customer segments: renewable de-
velopers and operators, microgrids, hybrid 
power plants, utilities.

Aktywność gospodarcza: inteligentne zarzą-
dzanie energią w systemach złożonych; oferta 
zintegrowanej platformy, która pozwala na 
zarządzanie wszystkimi rodzajami aktywów 
dystrybucyjnych, oprogramowanie, które 
może być skierowane do różnych segmentów 
klientów: deweloperów i operatorów odna-
wialnych źródeł energii, mikrosieci, elektrowni 
hybrydowych, przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej.

20 rue du Lac Majeur
Bâtiment C - Parc Ouragan, BP 90324

73377 Le Bourget-du-Lac Cedex, France 
www.energy-pool.eu     contact@energy-pool.eu      T: +33 488131660
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7

8

Grolleau

Economic activity: supply of infrastructure 
equipment to support the development of 
smart cities and territories in full swing with 
the deployment of 5G and connected objects.

Aktywność gospodarcza: dostawa urządzeń 
infrastrukturalnych w celu wsparcia rozwoju 
inteligentnych miast i terytoriów w pełnym 
rozkwicie dzięki wdrożeniu 5G i zintegrowa-
nych obiektów.

135 Chemin du Moulin de la Buie
49310 Montilliers, France

www.grolleau.fr      info@grolleau.fr      T: +33 241758822

Konin Chamber Of Commerce 

Konińska Izba Gospodarcza
Economic activity: an institution associating 
businesses and municipalities, undertakes 
activities to develop entrepreneurship in mo-
dern organisational forms, gathers and distri-
butes information on establishing economic 
cooperation at home and abroad, provides 
assistance to companies in solving economic, 
organisational and legal problems.

Aktywność gospodarcza: instytucja zrzesza-
jąca podmioty gospodarcze oraz gminy, po-
dejmuje działania zmierzające do rozwoju 
przedsiębiorczości w nowoczesnych formach 
organizacyjnych, gromadzi i rozpowszechnia 
informacje dotyczące nawiązywania koopera-
cji gospodarczej w kraju i za granicą, udziela 
firmom pomocy w rozwiazywaniu problemów 
ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych.

ul. Zakładowa 11, 
62-510 Konin, Polska

www.kig.konin.pl     sekretariat@kig.konin.pl     T: +48 632458800
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Giosan Mikołaj Swierczek, Maciej Plamowski s.c.

Economic activity: implementation of large 
building projects in many sectors of Polish 
business, installation of photovoltaic panels 
and heat pumps, implementation of edu-
cational projects in the field of photovoltaic 
systems.

Aktywność gospodarcza: realizacja dużych 
projektów budowlanych w wielu sektorach 
polskiego biznesu, instalacja paneli fotowol-
taicznych i pomp ciepła, realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu systemów fotowolta-
icznych.

ul. Spółdzielców 18a
62-510 Konin, Polska

www.giosan.pl          biuro@giosan.pl     T: +48 633070076

Biomasa Partner Group sp. z o.o.

Economic activity: manufacturer and supplier 
of wood pellets, straw pellets, wood briquet-
tes, raw materials, wood biomass and sawn 
timber, TSL services.

Aktywność gospodarcza: producent i dostaw-
ca pelletu drzewnego, pelletu ze słomy, bry-
kietu drzewnego, surowca, biomasy drzewnej 
oraz tarcicy, usługi TSL.

ul. Bursztynowa 37, Modła Królewska
62-571 Stare Miasto, Polska

www.biomasapartner.pl     biuro@biomasapartner.pl     T: +48 632455929
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Jupro Taim Robert Krawczyński

Economic activity: consultancy, sales and in-
stallation of air conditioning, ventilation, re-
cuperation, heat pumps and sanitary and he-
ating installations.

Aktywność gospodarcza: doradztwo, sprze-
daż i montaż klimatyzacji, wentylacji, rekupe-
racji, pomp ciepła i instalacji sanitarno-grzew-
czych.

ul. Cytrynowa 2, Posoka
62-504 Konin, Polska

www.jupro-tm.pl     instal@jupro-tm.pl     T: +48 600900875

Energia Europa S.P.A

Economic activity: development and ma-
nufacture cutting-edge devices to optimise 
modern electrical systems in manufacturing, 
retail and residential facilities.

Aktywność gospodarcza: rozwój i produkcja 
urządzeń do optymalizacji nowoczesnych 
systemów elektrycznych w obiektach produk-
cyjnych, handlowych i mieszkalnych.

222/B Via Trieste
36010 Zane (VI), Italy

www.energia-europa.com     info@energia-europa.com     T: +39 0445510156
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Green Energy Konin Cluster 
Coordinator: Municipal Waste Management Plant in Konin

Klaster Energii „Zielona Energia Konin” 
Koordynator: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

sp. z o.o. w Koninie
Economic activity: integration of energy 
market entities, in particular RES and energy 
management, through the creation of coope-
ration network of entities for changes in the 
area of low-emission economy and sustaina-
ble energy; increasing Konin’s energy security 
and creating new development opportunities.

Aktywność gospodarcza: integracja podmio-
tów związanych z rynkiem energetycznym, 
a w szczególności z rynkiem OZE oraz za-
rządzania energią, poprzez stworzenie sieci 
współpracy podmiotów na rzecz zmian w ob-
szarze gospodarki niskoemisyjnej i zrówno-
ważonej energii; zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego Konina i tworzenie nowych 
możliwości rozwoju.

ul. Sulańska 13
62-510 Konin, Polska

www.mzgok.konin.pl      sekretariat@mzgok.konin.pl     T: +48 632468179

Przedsiębiorstwo Akord Krzysztof Krzymiński

Economic activity: provision of prefabricated 
roof and facade systems to the latest buil-
ding standards (passive houses, green roofs); 
installation of photovoltaic systems, modern 
and environmentally friendly heating systems 
and recuperation and air-conditioning sys-
tems; intelligent home control systems and 
energy management.

Aktywność gospodarcza: dostarczanie goto-
wych systemów dachowych i elewacyjnych 
w najnowszych standardach budowlanych 
(domy pasywne, dachy zielone); montaż in-
stalacji fotowoltaicznych, nowoczesnych 
i ekologicznych systemów ogrzewania oraz 
systemy rekuperacji i klimatyzacji; systemy in-
teligentnego sterowania domem i zarządza-
nie energią.

plac Wolności 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, Polska
ul. Szymanowskiego 2/1, 62-510 Konin, Polska

www.solaron.com.pl     biuro@solaron.com.pl     T: +48 606633628
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AUTO-MARO sp. z o.o.

Economic activity: sale and installation of re-
newable energy sources, in particular heat 
pumps, photovoltaic modules, air conditio-
ning units, etc.

Aktywność gospodarcza: sprzedaż i montaż 
odnawialnych źródeł energii, w szczególno-
ści pomp ciepła, modułów fotowoltaicznych, 
urządzeń klimatyzacyjnych itp.

ul. Poznańska 68a
62-510 Konin, Polska

www.auroo.pl          biuro@auroo.pl     T: +48 632806070

Federation of Scientific and Technical Associations NOT, Council in Konin 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada w Koninie

Economic activity: preparation of innovation 
opinions and technical services such as desi-
gn and costing, property and asset valuations, 
environmental surveys and studies, develop-
ment of a traffic plan for opencast mines; tra-
ining and qualification examinations for RES-
-related energy rights.

Aktywność gospodarcza: sporządzenie opinii 
o innowacyjności oraz usługi techniczne w za-
kresie m.in. projektowania i kosztorysowania, 
wyceny nieruchomości i składników mająt-
kowych, pomiary i badania z zakresu ochro-
ny środowiska, opracowanie planu ruchu dla 
kopalń odkrywkowych; szkolenia i egzaminy 
kwalifikacyjne w zakresie uprawnień energe-
tycznych związanych z OZE.

ul. Przemysłowa 3D
62-510 Konin, Polska

www.notkonin.com.pl     biuro@notkonin.com.pl     T: +48 63242 97 36
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Chemat sp. z o.o.

Economic activity: design and construction 
of technological installations, structures, 
steel equipment, modernization of existing 
industrial facilities in the spirit industry, indu-
strial chemistry and biofuels; welding services 
for industry; design and implementation of 
equipment for storage halls, tanks for poiso-
nous or caustic materials; technological pipe-
lines for flammable materials; transport and 
logistics, including ADR hazardous materials, 
waste recovery and regeneration.

Aktywność gospodarcza: projektowanie i bu-
dowa instalacji technologicznych, konstrukcji, 
urządzeń stalowych, modernizacja istnieją-
cych obiektów przemysłowych w branży spi-
rytusowej, chemii przemysłowej i biopaliw; 
usługi spawalnicze dla przemysłu; projekto-
wanie i realizacja wyposażenia hal magazy-
nowych, zbiorników do materiałów trujących 
lub żrących; rurociągi technologiczne do ma-
teriałów palnych; transport i logistyka, w tym 
materiałów niebezpiecznych ADR, odzysk 
i regeneracja odpadów.

ul. Przemysłowa 85A
62-510 Konin, Polska

www.popchemat.pl     chemat@popchemat.pl     T: +48 632441044

Turek Municipality, Turek Entrepreneurship Incubator

Gmina Turek, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości

Economic activity: support for local entrepre-
neurship, rental of office, production and wa-
rehouse spaces, greenfield investment areas, 
investor concessions.

Aktywność gospodarcza: wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości, najem lokali biurowych, 
produkcyjnych i magazynowych, tereny inwe-
stycyjne greenfield, ulgi dla inwestorów.

ul. Kaliska 59
62-700 Turek, Polska 

www.miastoturek.pl     poczta@miastoturek.pl     T: +48 632896100
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Reliability Solutions B.V.

Economic activity: develop and deliver a plat-
form for predictive and prescriptive mainten-
ce analytics based on artificial intelligence 
(RSIMS Platform).

Aktywność gospodarcza: opracowanie i do-
starczenie platformy do predykcyjnej i pre-
skryptywnej analityki utrzyma ruchu opartej 
na sztucznej inteligencji (Platforma RSIMS).

CIC Rotterdam
Groot Handelsgebouw

Stationsplein 45, A4.004
3013 AK Rotterdam, The Netherlands

www.reliasol.ai     office@reliasol.ai     T: +31 106690410

ENOVUS LLC  
Energy Efficiency and Renewable Energy Company

Economic Activity: renewable energies Aktywność gospodarcza: energia odnawialna

27 Adam Mitskevich St.
Tbilisi, Georgia 

www.enovus.ge     info@enovus.ge     T: +99 5551214214
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We control the air

Chartari sp. z o.o.

Economic activity: energy consulting, energy 
audits, subsidies, environmental education.

Aktywność gospodarcza: doradztwo energe-
tyczne, audyty energetyczne, dotacje, eduka-
cja ekologiczna.

ul. Świerkowa 29
62-500 Konin, Polska

www.chartari.com     hi@chartari.com     T: +48 796324106

ArtDom – Serwis Michał Mielczarski

Economic activity: comprehensive HVAC 
services; recuperation and air conditioning for 
home, office, business.

Aktywność gospodarcza: kompleksowe usłu-
gi HVAC; rekuperacja i klimatyzacja dla domu, 
biura, firmy.

ul. Ślesińska 7
62-510 Konin, Polska

www.artdomserwis.pl     biuro@artdomserwis.pl     T: +48 63 2703907
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F.H.U. El-Mat Mariusz Matuszak

Economic activity: protection automation, 
electrical and power measurements.

Aktywność gospodarcza: automatyka zabez-
pieczeniowa, pomiary elektryczne i elektro-
energetyczne.

Imielno 13
62-410 Zagórów, Polska 

www.fhu-elmat.pl     biuro@fhu-elmat.pl     T: +48 607376559

FHU „Gracjan” Artur Tomicki

Economic activity: technological installations 
for the treatment of drinking and industrial 
water, based on processes including mecha-
nical filtration, de-ironing, softening and de-
mineralisation, ammonia removal, chemical 
and UV disinfection, reaction and hardness 
correction.

Aktywność gospodarcza: instalacje techno-
logiczne uzdatniania wody pitnej i przemy-
słowej, opartej na procesach m.in. filtracji 
mechanicznej, odżelaziania, zmiękczania i de-
mineralizacji, usuwania amoniaku, dezynfekcji 
chemicznej i promieniami UV, korekty odczy-
nu i twardości.

ul. M. Karłowicza 4/6
62-510 Konin, Polska

www.swiatczystejwody.pl     arni74@interia.pl     T: +48 606130901
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Energia eko sp. z o.o.

Economic activity: assistance at the project 
and execution stage: photovoltaic installa-
tions (domestic and industrial), energy stora-
ge, heat pumps, recuperation, heating films 
and mats.

Aktywność gospodarcza: pomoc na etapie 
projektowym i wykonawczym: instalacje foto-
woltaiczne (domowe i przemysłowe), maga-
zyny energii, pompy ciepła, rekuperacja, folie 
i maty grzewcze.

ul. Spółdzielców 5
62-510 Konin, Polska

www.energiaeko.com     biuro@energiaeko.com     T: +48 691999068

Malmar sp. z o.o.

Economic activity: installation services, plum-
bing, electrical, heat pumps, photovoltaics, air 
conditioning.

Aktywność gospodarcza: usługi instalacyjne, 
hydrauliczne, elektryczne, pompy ciepła, fo-
towoltaika, klimatyzacja.

ul. Zakładowa 5B
62-510 Konin, Polska

biuro.fotowoltaika.konin@gmail.com     T: +48 517445048



27

27

28

Centralna Grupa
Energetyczna

www.cgesa.pl

Centralna Grupa Energetyczna S.A.

Economic activity: developer preparing and 
implementing energy generation projects 
from RES.

Aktywność gospodarcza: deweloper przygo-
towujący i wdrażający projekty wytwarzania 
energii z OZE.

ul. Reymonta 23
62-530 Posada, Polska

www.cgesa.pl          sekretariat@cgesa.pl     T: +48 632406859

Filtro-Tech Jacek Majewski

Economic activity: production of equipment 
and units for the filtration of oil, fuels and 
liquids.

Aktywność gospodarcza: produkcja urządzeń 
i agregatów do filtracji oleju, paliw i cieczy.

Kania 6A
62-402 Ostrowite, Polska

jacek.majewski@filtrotech.pl     T: +48 609294223
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BEC - Energie Consult GMBH

Economic activity: planning and supervision 
of technical projects for conventional and re-
newable energy systems.

Aktywność gospodarcza: planowanie i nadzór 
nad projektami technicznymi systemów ener-
gii konwencjonalnej i odnawialnej.

Asternplatz 03 
D - 12203 Berlin, Germany

www.bec-berlin.de     info@bec-berlin.de     T: +49 306165760

Aris Group sp. z o.o.

Economic activity: supply of renewable ener-
gy products, including heat pumps, photovol-
taic systems and ventilation systems with heat 
recovery. Distributor of manufacturers such 
as: Samsung, Panasonic, Mitsubishi Electric.

Aktywność gospodarcza: dostawa produktów 
z branży OZE, m.in. pompy ciepła, instalacje 
fotowoltaiczne, systemy wentylacji z odzy-
skiem ciepła. Dystrybutor producentów takich 
jak: Samsung, Panasonic, Mitsubishi Electric.

ul. Wierzbowa 11
62-500 Konin, Polska

www.aris.org.pl     biuro@aris.org.pl     T: +48 632184409
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Investor Service Department
Urząd Miejski - Konin - City Hall

Manager: Waldemar Jaskólski

Phone: +48 63 240 11 33
Mobile: +48 607 164 061
E-mail: waldemar.jaskolski@konin.um.gov.pl

62-500 Konin, Plac Wolności 1

www.wde.org.pl www.gospodarka.konin.pl

Konin is a city located in the heart of the 
country on the Warta River in the eastern 
part of the Wielkopolska Province. There 
are about 73,000 people living here. Konin 
is an important communication hub from 
Roman times.
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Konin future’s vision
GREEN CITY OF ENERGY
The City goal is to create Konin as a place where the energy of modern, environmentally 
friendly technologies and energy of interpersonal relations, creativity and entrepreneurship 
pulsates. It is a healthy city full of greenery, recreational areas and ecological solutions. A city 
where the energy of people connects with the energy of nature.
In order to achieve this vision, we strive to be a leader of the energy transformation in Poland, 
using the modern economy and renewable energy. We create conditions for the develop-
ment of new technologies and solutions. We develop and use new low-carbon technologies 
in transport and construction to positively impact the environment.

Pociejewo geothermal spring
the warmest geothermal spring in Poland 97,5°C,
thermal water - 15.04% sodium chloride brine, iodide, hyperosmotic,
150m3/h efficiency,
2660 meters borehole depth.

the area  
is equipped 

with all media

watercommunicated by 
asphalt roads

severs gas

electricity
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Characteristics of geothermal water in Konin
From the first geothermal well GT-1 it appears that in Konin there are deposits of geother-
mal waters with the best parameters in Poland (water temperature about 97,5°C, appropriate 
salinity), diluted brine of this type is recommended for use in the form of medicinal baths. 
Due to the high concentration of salt, this brine can be used as a cosmetic agent and for the 
preparation of baths.

Planned investments of the city are:

• a footbridge,
• 9.6-hectare park with graduation towers,
• city beach on the Ulgi Canal with infrastructure located near the footbridge.

On the basis of the urban concept, the planned facilities with the 
participation of the investors are:

• spa pools with an area of 12.5 thousand sq.m. with a wide range of water attractions,
• spa area of 2 thousand sq.m. as a medical treatment centre of a spa with 50 surgeries and 
„one-day clinic”,
• hotel with an area of 3.2 thousand sq.m. for 120 guests located near the spa with its own 
parking and restaurant,
• „Zdrojowa” Gallery as a service and commercial space on an area of at least 24 thousand 
sq.m. with parking for 1 thousand parking spaces,
• a 16.7 thousand sq.m. arena for 3,000 viewers.

Obtaining spa status based on geothermal water 
deposits
The City of Konin is making efforts to obtain the status of a spa which could allow to provide 
spa treatment in Konin. Natura 2000 area of several hectares, where the island of Pociejewo is 
located, makes it possible to designate the required spa protection zones.
It is worth noting that the island of Pociejewo - although it is located in the city center, which 
is a great transport asset - at the same time is located in the beautiful Warta Valley. In close 
proximity to the island, there is also one of the largest amphitheatres in Poland, where the 
well-known in Europe and the world international children’s festival of song and dance took 
place. The amphitheatre is surrounded by greenery, with access to walking trails and beach 
volleyball courts. The newly built footbridge will connect one of the larger settlements in the 
city with the island. Thanks to this, one of the most beautiful walking routes in Poland will be 
created.

In the coming years, Konin will be a good destination for those who want to place their funds 
in larger investments.




