
Finansowanie inwestycji w energetykę 

 Jaki jest plan inwestycyjny polskiego sektora energetycznego? 
 Jaki jest potencjał inwestycyjny polskiego sektora finansowego oraz państwowych 

spółek energetycznych? 
 Finansowanie inwestycji w sektorze elektroenergetycznym: nowe wyzwania, stare 

problemy? Czy wszystko da się sfinansować? – szacunkowa analiza wykonalności 
 Regulacje prawne i systemowe umożliwiające inwestowanie w inteligentną 

infrastrukturę energetyczną. 

Oto niektóre pytania i zagadnienia, które zostaną poruszone na konferencji NEUF 2013 
„Inwestycje w niskoemisyjną energetykę” organizowanej pod honorowym patronatem 
Ministra Gospodarki oraz patronatem merytorycznym Społecznej Rady ds. Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej i Związku Banków Polskich, która odbędzie się 21 czerwca 2013  
o godz. 8:30 w Sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. 

Tematem będzie strategiczna dla Polski kwestia finansowania inwestycji w gospodarkę 
niskoemisyjną a w tym w energetykę systemową oraz rozwój energetyki na obszarach 
wiejskich. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą energetyki jądrowej, energetyki 
konwencjonalnej, źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej kraju. Omówione 
zostaną także prognozy i potrzeby polskiej energetyki do końca 2020 roku oraz potencjał 
inwestycyjny państwowych spółek energetycznych i polskiego sektora finansowego. Do 
udziału zapraszamy najważniejszych polityków, parlamentarzystów, najlepszych ekspertów 
oraz menedżerów najwyższego szczebla instytucji finansowych i spółek energetycznych. 
Przewidujemy, że uroczystego otwarcia dokona Wicepremier oraz Minister Gospodarki 
Janusz Piechociński.  

Tego samego dnia odbędzie się także Otwarte Posiedzenie Społecznej Rady ds. Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej, na którym przedstawiony zostanie pogląd makroekonomiczny na 
rozwój i finansowanie gospodarki niskoemisyjnej Polski. 

Do grona patronów medialnych dołączyły Polsat Biznes i Dziennik Gazeta Prawna. 
Konferencja składać się będzie z kilku sesji, które będą moderowane przez znanych 
dziennikarzy telewizyjnych i radiowych specjalizujących się w tematyce gospodarczej. 
Oczekujemy w sumie około 30 panelistów, 40 przedstawicieli mediów oraz 400 uczestników.  

Zarówno konferencja NEUF, jak i Otwarte Posiedzenie Rady  będą transmitowane 
w Internecie m.in. na stronach Ministerstwa Gospodarki, Społecznej Rady ds. Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej, Procesów Inwestycyjnych, Stowarzyszenia na Rzecz 
Efektywnosci ETA, Dziennik Gazeta Prawna, Infor, CIRE, Bankier.pl, Nowa Energia, Newseria 
oraz na kilku innych portalach biznesowych. Spodziewamy się, że transmisję konferencji 
obejrzy ok. 30 tys. widzów. 

Wszelkich informacji na temat konferencji oraz posiedzenia Rady udziela Agnieszka Ferreira, 
komunikacja@proinwestycje.pl. Kontakt dla mediów: Krzysztof Kochanowski, 
rzecznik@proinwestycje.pl. 

Serdecznie zapraszamy! 


