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„NOWY SYSTEM WSPARCIA DLA 
PRODUCENTÓW BIOGAZU I BIOMETANU”

WARSZTATY 

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska 
poinformowała o zatwierdzeniu polskiego systemu 
wsparcia dla odnawialnych źródeł energii .
W ramach programu wsparcia, którego wartość 
szacuje się na 40 mld złotych, producentom energii 
ze źródeł odnawialnych zostanie przyznana pomoc 
państwa za pośrednictwem aukcji konkurencyj-
nych, których większa liczba zostanie zorganizo-
wana do 30 czerwca 2021 r. Małe instalacje o mocy 
produkcyjnej do 500 kW będą mogły skorzystać
z taryf gwarantowanych, natomiast instalacje
o mocy produkcyjnej większej niż 500 kW otrzy-
mają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii 
elektrycznej. Zasady korzystania z nowego systemu 
wsparcia przez biogazownie będą wynikały
z ustawy o odnawialnych źródłach energii po 
nowelizacji, nad którą rozpoczynają się prace
w Sejmie.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu 
Biogazowego wspólnie z ekspertami z kancelarii 
prawnej BTK Legal oraz Operator Systemu Aukcji 
zapraszają Państwa do udziału w warsztatach, 
które będą poświęcone najnowszym zmianom
w systemie wsparcia dla producentów biogazu
i biometanu. W trakcie spotkania poza praktycz-
nymi aspektami związanymi z udziałem bioga-
zowni w systemie aukcyjnym oraz w systemie FiT
i  FiP zostanie omówiony również projekt 
nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu,
a także inne regulacje z zakresu prawa rolnego
i energetycznego mające wpływ na funkcjono-
wanie biogazowni. 
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OFERTA SPONSORSKA

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) jest największą organizacją zrzeszającą 
firmy związane z biogazem i biometanem, która od ponad 5 lat skutecznie działa na rzecz rozwoju branży 
biogazowej w Polsce. 

Konferencje i warsztaty organizowane przez UPEBI to spotkania z przedsiębiorcami zajmującymi się 
wytwarzaniem biogazu i biometanu oraz inwestorami poszukującymi informacji na temat możliwości 
wykorzystania biogazu i biometanu w swojej działalności. To okazja do nawiązania kontaktów osobistych oraz 
dokładnego poznania potrzeb odbiorców.

Z  ogromną  przyjemnością  pragniemy  przedstawić  Państwu  ofertę  sponsorską  oraz  zachęcić  do  
współpracy. Organizowane przez nas warsztaty to wyjątkowa okazja dla Państwa firmy do zaprezentowania 
usług i produktów przed ok. 80 przedsiębiorcami poszukującymi informacji na temat aktualnego systemu 
wsparcia dla producentów biogazu i biometanu w przededniu ogłoszenia aukcji na sprzedaż energii 
elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE. 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego 
zaprasza do współpracy.

Dopasujemy ofertę do Państwa potrzeb.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7

00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00    
Fax: + 48 22 696 52 72

www.upebi.pl

Kontakt w sprawie oferty:
Joanna Szałańska

tel. +48 795 57 65 23
j.szalanska@upebi.pl

Koszt: 8000 zł
W ramach pakietu sponsorskiego oferujemy:

l tytuł Sponsora Strategicznego (oferujemy tylko 2 takie tytuły)

l bezpłatny udział w warsztatach dla 2 osób

l możliwość zaprezentowania oferty Sponsora Strategicznego podczas warsztatów

l możliwość dystrybucji materiałów reklamowych podczas warsztatów

l oficjalne podziękowania dla Sponsora Strategicznego podczas warsztatów

l możliwość wystawienia roll-up i/lub ścianki reklamowej Sponsora Strategicznego
podczas warsztatów

l bezpłatna publikacja oferty Sponsora Strategicznego na stronie internetowej UPEBI

SPONSOR  STRATEGICZNY WARSZTATÓW


