Zaproszenie do udziału
Mazowiecka Agencja Energetyczna organizuje bezpłatne warsztaty dla
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i rolników:
rolników
pt. „Zamień odpady na zysk – Biogazownia w twojej gminie”
realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej
informacyjno edukacyjnej współfinansowanej
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Naszym celem jest podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców gmin – głównie rolników
w zakresie szeroko rozumianego tematu mikrobiogazowni rolniczych oraz przełamanie
funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów związanych z tym zagadnieniem. Chcemy
zaprezentować poszczególne etapy produkcji, które prowadzą
prowadzą do powstania biogazu, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na to, jak dużą rolę w tym procesie odgrywa produkcja rolnicza.
Warsztaty odbędą się w dniu 10.03.2015
10
r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Karczewie.
Uczestnicy warsztatów otrzymają komplet materiałów promocyjnych zawierające kompendium
wiedzy o biogazowniach rolniczych, jak również certyfikat ukończenia warsztatów.

Program warsztatów:
1. Biogaz z lokalnych zasobów:
•

Skąd się bierze biogaz - rodzaje substratów,

•

Jak powstaje biogaz i biometan

• Jak działa biogazownia (schemat działania, łańcuch produkcji biogazu),
2. Wykorzystanie biogazu i biometanu
•

Wykorzystania biogazu do produkcji energii cieplnej i elektrycznej a także wtłaczania
biometanu i wykorzystanie jako paliwo w transporcie,
3. Korzyści z biogazowni – obalanie „mitów”:
•

Korzyści w aspektach: społecznych, ekonomicznych, środowiskowych,

•

Korzyści na poziomach: indywidualnym, lokalnym, krajowym,

• Obalenie istniejących
ych „mitów” dotyczących biogazowi,
4. Dobre przykłady w Polsce.
Proszę o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 09.03.2015 r. na adres e-mail:
e
Milena
Kaczmarczyk - Biuro LGD Natura i Kultura lub pod numerem tel. (22) 610 44 93.
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