Zmieniaj nawyki – nie klimat! ogólnopolska kampania edukacyjna dla klimatu

SEMINARIUM

Zrównoważone osiedle – niskoemisyjne
rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym
Warszawa, Gmach Biblioteki Narodowej, Al. Niepodległości 213, sala 218

Program | 26 marca 2014 r.
9.30 Rejestracja uczestników.
10.00 Otwarcie seminarium, prezentacja
celów i programu.
10.15 Referat wprowadzający: Znaczenie niskoemisyjnego

budownictwa w ochronie klimatu oraz w obniżeniu
zagrożeń aerosanitarnych. Edukacja, komunikacja
i informacja o możliwościach realizacji budownictwa
niskoemisyjnego. Sposoby podnoszenia świadomości
społecznej w kwestii zrównoważonego budownictwa.
Lokalne potrzeby – globalne zmiany klimatyczne.
Projektowanie w zgodzie z dostawą energii
odnawialnej. Nowoczesne „słoneczne” projektowanie.
Przegląd rozwiązań energooszczędnych oraz ich
ekologiczny i ekonomiczny ranking.
dr Witold Lenart

11.00 Warunki przyrodnicze w Polsce umożliwiające
wprowadzenie budownictwa niskoemisyjnego.

Wprowadzenie do tematu.

11.05 Warunki solarne Polski. Promieniowanie

krótkofalowe, bilans promieniowania i bilans cieplny
systemu atmosfera-litosfera w Polsce. Warunki
dopływu promieniowania słonecznego do powierzchni
budowlanych. Albedo i wymiana ciepła w hydrosferze
i litosferze.
dr Danuta Dobak

11.35 Zasoby energetyczne płytkiej geotermii.

Warunki cieplne gruntów. Możliwości wykorzystania
niskotemperaturowych źródeł w budownictwie.
Gruntowy wymiennik ciepła. Pompy ciepła.
Rekuperacja.
prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska

12.10 Przerwa na poczęstunek.
12.45 Pokaz dwóch 10-minutowych filmów:
dom pasywny oraz pompy ciepła.
13.10 Termomodernizacja budynków

– opłacalna inwestycja w poprawę jakości środowiska
wewnętrznego i zewnętrznego.
Konrad Witczak, specjalista ds. Norm
i Standardów w ROCKWOOL Polska

13.35 Co Polacy wiedzą o energooszczędności?

– wyniki badania sondażowego
„Energooszczędność w moim domu”.
Paulina Gadomska-Dzięcioł, dyrektor
zarządzający Effective Public Relations

13.50 Dyskusja dotycząca budowlanych technik
niskoemisyjnych i perspektywy ich szerszego
wdrażania w Polsce.
14.15 Preferencyjne finansowanie dla zrównoważonych

inwestycji budowlanych – ulgi podatkowe, dopłaty
do inwestycji, kredyty preferencyjne. Przykłady
zrównoważonego budownictwa w Polsce i na świecie.
dr Witold Lenart we współpracy
z przedstawicielem NFOŚiGW

14.45 Zakończenie i podsumowanie seminarium.

Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne
specjalnie przygotowane na seminarium
oraz wybrane materiały prezentacyjne i filmy
z możliwością skopiowania na miejscu
do własnych nośników.

www.stopzmianomklimatu.pl
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Kampania edukacyjna
dofinansowana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

