
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Promocji
Przedsiębiorczości SA zorganizowało piątą już edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie
przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego „Innowator Śląska 2012”. Konkurs
jest współorganizowany w zakresie projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” pod patronatem Marszałka Województwa

Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA. A wszystko to przy wsparciu Sieci Enterprise Europe Network, działającej
od 2008 r. objętej programem CIP. Tworzą ją instytucje otoczenia biznesu oraz centra naukowe w ponad 50 krajach świata wraz
z Chinami, które dołączyły do projektu w 2012 roku. Głównym zadaniem tych instytucji jest promocja polskich innowacyjnych
technologii i produktów poza granicami kraju oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy biznesowej lub badawczej
z zagranicznymi partnerami.

Do konkursu „Innowator Śląska 2012” mogli się zgłaszać uczestnicy w 4 kategoriach: mikro-, mały i średni przedsiębiorca
oraz instytucja sektora badawczo-rozwojowego, którzy mogą poszczycić się sukcesami w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych
rozwiązań produkcyjnych, technologicznych bądź usług lub udoskonaleniem zakupionej technologii.

Organizacja konkursu pozwala nie tylko wyłonić najbardziej innowacyjne firmy i instytucje naukowe regionu, ale również ma
na celu promowanie opracowywanych przez te podmioty nowatorskich rozwiązań oraz rozpowszechnienie dobrych przykładów
działalności śląskich przedsiębiorców i naukowców.

– W sumie otrzymaliśmy 22 bardzo interesujące zgłoszenia z różnych dziedzin i branż, od technologii energooszczędnych,
przez medycynę, IT po rozwiązania stosowane w przemyśle maszynowym i wydobywczym – mówi Adriana Kamińska-Flak
z GAPP SA.

26 czerwca 2013 roku podczas konferencji regionalnej „Innowacja. Cię rozwija” w Chorzowie odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie Innowator Śląska 2012.

– Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali grawerowane statuetki i nagrody rzeczowe, natomiast Raiffeisen Polbank ufundował
nagrodę pieniężną w wysokości 2250 zł dla każdego z czterech laureatów. Jedno z czterech najlepszych rozwiązań otrzymało
Nagrodę Specjalną Marszałka w wysokości 5 tys zł. Ponadto, równie cenną nagrodą jest promocja rozwiązań w lokalnej prasie,
katalogu, portalach internetowych oraz podczas wydarzeń organizowanych przez GAPP SA – dodaje Eugeniusz Wycisło –
Prezes GAPP SA.

– Zapraszamy również do udziału w konkursie w przyszłej edycji, jesteśmy przekonani, że jak co roku stworzą Państwo
szereg zaskakujących rozwiązań, którymi będą się chcieli pochwalić – podsumowuje Adriana Kamińska-Flak z GAPP SA.

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39a, 40-155 Katowice
tel. +48 32 781 20 00, fax +48 32 781 20 32,
www.gppkatowice.pl
Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. w Katowicach –
w 2008 roku powołał Pierwszy Polski Klaster Budownictwa
Pasywnego i Energooszczędnego, który stawia na projekto-
wanie, budowanie i zarządzanie budynkami energooszczęd-
nymi. Inwestycja GPP „Business Park” to kompleks
energooszczędnych budynków biurowych, które powstają
w Katowicach. Pierwszy z nich pn. Goeppert-Mayer został
otwarty w sierpniu 2012 roku. Obecnie trwa budowa drugiego
i trzeciego budynku, które zostaną przekazane najemcom
w przyszłym roku.

Innowacyjne oszczędzanie energii
Rozmowa z Justyną Bartecką, dyrektorem ds. marketin-
gu i rozwoju – prokurentem Górnośląskiego Parku Prze-
mysłowego sp. z o.o. w Katowicach

– Co zyska Śląsk dzięki „zielonemu budownictwu”?
– Przede wszystkim wiedzę i doświadczenie, które pomogą
w realizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Eu-
ropy 2010/31/EU z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterysty-
ki energetycznej budynków.
– Jakie są Państwa propozycje oszczędzania energii
w budownictwie?

– Goeppert-Mayer to budynek charakteryzujący się efektyw-
nym zarządzaniem energią i tworzący przyjazne środowisko
pracy. Aby zoptymalizować efektywność energetyczną, na-
sza firma postanowiła wykorzystać w nim: system trigenera-
cji polegający na produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu
z gazu ziemnego na miejscu w budynku; inteligentny system
sterowania oświetleniem i żaluzjami zewnętrznymi; wysoko
wydajny system wentylacji z odzyskiem ciepła i wiele innych
systemów współpracujących ze sobą i wymieniających infor-
macje, aby oszczędzać energię.
– Jak można by uzasadnić, dlaczego jesteście państwo „Inno-
watorem Śląska” w kategorii małych przedsiębiorstw?
– Myślę, że naszym największym uzasadnieniem jest sku-
teczne zintegrowanie szeregu rozwiązań technologicznych
w jeden energooszczędny organizm. Połączenie nowocze-
snych technologii w sposób umożliwiający zmianę algoryt-
mów, która pozwala optymalizować funkcjonowanie budynku
było naszym największym wyzwaniem i stało się naszą inno-
wacją. Budynek jest pierwszym w Polsce obiektem komercyj-
nym, który wykorzystuje system trigeneracji. Ogromne
zainteresowanie inwestycją może już niebawem zaowocuje
powstaniem kolejnych podobnych budynków.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Zielińska

Wśród wyróżnionych znaleźli się następujący uczestnicy:
W kategorii mikroprzedsiębiorstwo Ekoinwentyka Sp. z o.o. za instalację do bioeliminacji zanieczyszczeń lotnych związków
organicznych i odorów z powietrza.
W kategorii małe przedsiębiorstwo Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. za budynek pasywny Parku
Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.
W kategorii średnie przedsiębiorstwo BRUK Sp. z o.o. za Manufaktura Modern Line.
W kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach za PFgel – autologiczny nośnik komórek
(więcej na ten temat na stronie internetowej: http://www.ris.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1372671624/0/0)

EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  ––
wwssppaarrcciiee  ddllaa  bbiizznneessuu  ww zzaassiięęgguu  rręękkii!!

EMT-Sys tems Cen trum Szko leń In ży nier skich
Park Na uko wo Tech no lo gicz ny TECHNOPARK GLIWICE
przy Po li tech ni ce Ślą skiej
ul. Ko nar skie go 18C, 44-100 Gli wi ce
kom.: +48 506 497 611, tel.: +48 32 444 93 44, fax: +48 32
720 20 52, www.emt -sys tems.pl
Dzia�łal�ność�EMT-Sys�tems�ma�na ce�lu�trans�fer�wie�dzy�aka�de�-
mic�kiej�do prze�my�słu.�Usłu�gi�są�do�sto�so�wa�ne�do re�aliów�funk�-
cjo�no�wa�nia�przed�się�biorstw�pro�duk�cyj�nych,�któ�re�ocze�ku�ją
in�ten�syw�nych�kur�sów�w peł�ni�wy�ko�rzy�stu�ją�cych�czas�de�le�ga�-
cji�pra�cow�ni�ka.�Cen�trum�ofe�ru�je�kil�ku�dnio�we�szko�le�nia�dla�ka�-
dry�tech�nicz�nej.�Du�mą�EMT-Sys�tems�są�prak�tycz�ne�ćwi�cze�nia
la�bo�ra�to�ryj�ne� po�zwa�la�ją�ce� na sa�mo�dziel�ną� pra�cę,� co� jest
moż�li�we�dzię�ki�au�tor�skim�sta�no�wi�skom�szko�le�nio�wym.�

Szko�le�nia�mu�szą�być�in�no�wa�cyj�ne
i prak�tycz�ne
Roz�mo�wa�z dr.�Grze�go�rzem�Wszoł�kiem�z EMT-Sys�tems
Cen�trum�Szko�leń�In�ży�nier�skich�w Gli�wi�cach

–�Czym�dla�pań�stwa�jest�zdo�by�cie�pre�sti�żo�we�go�ty�tu�łu�„In�no�-
wa�tor�Ślą�ska”�w ka�te�go�rii�mi�kro�przed�się�bior�stwo�oraz�Na�gro�-
dy�Spe�cjal�nej�Mar�szał�ka?
–�Jest�to�dla�nas�nie�zwy�kła�no�bi�li�ta�cja.�Cie�szy�my�się,�że�mo�-
gli�śmy�się�zna�leźć�w tak�za�cnym�gro�nie�oraz�że�zo�sta�li�śmy

za�uwa�że�ni�na fo�rum�re�gio�nu.�Na�to�miast�Na�gro�dą�Spe�cjal�ną
przy�zna�ną�przez�Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go�czu�je�-
my�się�szcze�gól�nie�wy�róż�nie�ni.�Na�gro�da�ta�oczy�wi�ście�zo�bo�-
wią�zu�je�do dal�sze�go�twór�cze�go�roz�wo�ju.�
–�Szko�lą�pań�stwo�ka�dry�tech�nicz�ne�w za�kre�sie�przede�wszyst�-
kim�in�ży�nie�rii�me�cha�nicz�nej,�sys�te�mów�ste�ro�wa�nia�i wi�zu�ali�za�-
cji.�Pro�szę�opi�sać�bar�dziej�szcze�gó�ło�wo�ofer�tę�za�jęć.
–�Pod�ty�mi�ogól�ny�mi�ha�sła�mi�kry�ją�się�ta�kie�te�ma�ty,�jak�hy�-
drau�li�ka�si�ło�wa,�pneu�ma�ty�ka�prze�my�sło�wa,�ste�row�ni�ki�lo�gicz�-
ne� PLC,� me�cha�ni�ka� i bu�do�wa� ma�szyn,� dia�gno�sty�ka
i wi�bro�aku�sty�ka,�ste�ro�wa�nie�nu�me�rycz�ne,�ro�bo�ty�ka.�A to�je�-
dy�nie�głów�ne�dzia�ły,�w ra�mach�któ�rych�pro�po�nu�je�my�kil�ka
stop�ni�za�awan�so�wa�nia,�od szko�leń�pod�sta�wo�wych,�po bar�dzo
za�awan�so�wa�ne.�Szko�le�nia�or�ga�ni�zu�je�my�w try�bie�otwar�tym
w la�bo�ra�to�riach�w Gli�wi�cach�oraz�w try�bie�za�mknię�tym,�szy�te
na mia�rę,�w sie�dzi�bach�klien�tów.�
–�O in�no�wa�cyj�no�ści�wa�sze�go�cen�trum�szko�leń�de�cy�du�je�bo�-
ga�ta�ba�za�dy�dak�tycz�na.�Co�się�na nią�skła�da?
–�Obec�nie�dys�po�nu�je�my�osob�ny�mi�la�bo�ra�to�ria�mi�z za�kre�su
hy�drau�li�ki�si�ło�wej,�pneu�ma�ty�ki�prze�my�sło�wej,�ste�row�ni�ków�lo�-
gicz�nych�PLC,�sen�so�ry�ki�i sie�ci�prze�my�sło�wych,�to�ka�rek�i fre�-
za�rek�CNC�oraz�ro�bo�tów�prze�sy�ło�wych.
–�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wia�ła:�Agniesz�ka�Zie�liń�ska

SKOTAN SA 
ul. Uni wer sy tec ka 13, 40-007 Ka to wi ce, 
www.sko tan sa.pl http://www.yar ro wia tech no lo gy.com 
Kon takt bez po śred ni: An na Si wek, tel. 606-989-300
SKOTAN�SA�in�we�stu�je�w cen�ne�pro�jek�ty�ba�daw�cze,��pro�wa�-
dzi�dzia�łal�ność�B+R�na ryn�ku�bio�tech�no�lo�gicz�nym�z za�kre�su
pre�pa�ra�tów�dla�prze�my�słu�pa�szo�we�go�i we�te�ry�na�rii.�Współ�-
pra�cu�je�z wio�dą�cy�mi�ośrod�ka�mi�na�uko�wy�mi.�Ce�lem�fir�my�jest
trans�fer�i wdro�że�nie�in�no�wa�cyj�nych�tech�no�lo�gii�o wy�so�kim�po�-
ten�cja�le�ko�mer�cja�li�za�cji.�Re�ali�zo�wa�ne�są�tak�że�pro�jek�ty�z dzie�-
dzi�ny�żyw�no�ści�funk�cjo�nal�nej,�zie�lo�nej�ener�gii�oraz�tech�no�lo�gii
ma�te�ria�ło�wych.

Ty�tuł�„In�no�wa�tor�Ślą�ska�2012”�
po�zy�tyw�nie�wy�róż�nia�na�szą�
dzia�łal�ność
Mó�wi�Ma�rek�Pa�weł�czak,�pre�zes�Za�rzą�du�SKOTAN�SA

–�Na�czym�po�le�ga�pro�jekt�„Yar�ro�wia�tech�no�lo�gy”�re�ali�zo�wa�ny
np.�w la�bo�ra�to�rium�w Cze�cho�wi�cach�-Dzie�dzi�cach?
–�Ce�lem�pro�jek�tu�by�ło�wdro�że�nie�kon�cep�cji�za�go�spo�da�ro�wa�-
nia�po�zo�sta�ło�ści�z pro�duk�cji�bio�die�sla�ja�ko�po�żyw�ki�do na�mna�-
ża�nia�droż�dży�ga�tun�ku�Yar�ro�wia�li�po�ly�ti�ca.�Prze�pro�wa�dzi�li�śmy
wie�le�prac�B+R�pod�ką�tem�do�sto�so�wa�nia�otrzy�ma�nej�bio�ma�-
sy�do po�trzeb�okre�ślo�nych�grup�od�bior�ców.
–�Co�de�cy�du�je�o wy�jąt�ko�wo�ści�droż�dży�z ro�dza�ju�Yar�ro�wia�li�-
po�ly�ti�ca?

–�Prze�pro�wa�dzo�ne�ana�li�zy�po�twier�dza�ją�wyż�szą�za�war�tość
w nich�ła�two�przy�swa�jal�ne�go�biał�ka.�Ma�ją�też�le�piej�zbi�lan�so�-
wa�ny�skład�ami�no�kwa�sów,�za�wie�ra�ją�wię�cej�kwa�sów�ome�ga
oraz�be�ta�glu�ka�nów�niż�po�wszech�nie�uży�wa�ne�droż�dże�piw�-
ne.�Ba�da�nia�ży�wie�nio�we�wy�ka�zu�ją�zwięk�szo�ny�przy�rost�ma�sy
zwie�rząt�oraz�po�pra�wę�ich�zdro�wot�no�ści�po spo�ży�ciu�tych
droż�dży.
–�SKOTAN�SA�ma�opra�co�wa�ną�tech�no�lo�gię�na�mnaz�ania�bio�-
ma�sy�droż�dżowej.�Na�czym�ona�po�le�ga?
–�Tech�no�lo�gia�po�zwa�la�zop�ty�ma�li�zo�wać�skład�pro�duk�tu.�W ce�-
lu�uzy�ska�nia�kon�kret�nej�bio�ma�sy�bo�ga�tej�w mi�kro�ele�men�ty,
wi�ta�mi�ny,�tłusz�cze�nie�na�sy�co�ne,�L�-kar�ni�ty�nę�itp.,�kom�po�nu�je�-
my�skład�po�żyw�ki�na eta�pie�ho�dow�li�i pro�ce�su�na�mna�ża�nia.
Wpro�wa�dzi�li�śmy�m.in.�no�wą�ga�mę�pro�duk�tów�ad�re�so�wa�nych
do kon�kret�nych�grup�zwie�rząt:�m.in.�go�łę�bi,�ko�ni�i trzo�dy.�Pra�-
cu�je�my�też�nad�uni�kal�nym�im�mu�no�lo�gicz�nym�pre�pa�ra�tem�dla
pszczo�ły�miod�nej.
–�W ja�ki�spo�sób�ty�tuł�„In�no�wa�tor�Ślą�ska�2012”�po�mo�że�w re�-
ali�za�cji�dzia�łań�fir�my?
–�Przy�zna�na�na�gro�da�ma�dla�nas�szcze�gól�ne�zna�cze�nie.�Pod�-
kre�śla�nie�tyl�ko�zwią�zek�SKOTAN�SA�z re�gio�nem,�lecz�tak�że
po�zy�tyw�nie�wy�róż�nia�na�szą�dzia�łal�ność�B+R.�Jest�to�dla�nas
nie�wąt�pli�wy�pre�stiż,�któ�ry�z pew�no�ścią�zo�sta�nie�do�ce�nio�ny,
za�rów�no�przez�no�wych�klien�tów,�jak�i śro�do�wi�sko�na�uko�we.�To
wiel�kie�wy�róż�nie�nie,�któ�re�mo�bi�li�zu�je�nas�do jesz�cze�bar�dziej
wy�tę�żo�nej�pra�cy.�
–�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wia�ła:�Agniesz�ka�Zie�liń�ska

Po li tech ni ka Czę sto chow ska
Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska i Bio tech no lo gii
In sty tut Za awan so wa nych Tech no lo gii Ener ge tycz nych
ul. Dą brow skie go 69, 42-200 Czę sto cho wa
tel./fax: +48 343 250 933
Pra�ce�na�uko�wo�-ba�daw�cze�po�dej�mo�wa�ne�przez�In�sty�tut�Za�-
awan�so�wa�nych�Tech�no�lo�gii�Ener�ge�tycz�nych�do�ty�czą�przede
wszyst�kim�no�wo�cze�snych,�eko�lo�gicz�nie�czy�stych�tech�no�lo�gii
prze�my�sło�wych,�po�zwa�la�ją�cych�m.in.�na „czy�ste”�spa�la�nie�pa�-
liw�i bio�ma�sy;�usu�wa�nie�di�tlen�ku�wę�gla�ze spa�lin;�ter�micz�ną
uty�li�za�cję�od�pa�dów�i osa�dów�ście�ko�wych;�od�siar�cza�nie�spa�lin
w ko�tłach�flu�idal�nych�i py�ło�wych;�uty�li�za�cję�i za�go�spo�da�ro�wa�-
nie�po�pio�łów.�In�sty�tut�jest�li�de�rem�Eu�ro�py�Środ�ko�wo�-Wschod�-
niej�je�śli�cho�dzi�o ba�da�nia�nad�spa�la�niem�wę�gla�i bio�ma�sy
w at�mos�fe�rze�wzbo�ga�co�nej�tle�nem�(oksy�-spa�la�nie).

Li�czy�się�prak�tycz�ny�wy�miar�na�uki
Roz�mo�wa�z prof.�dr.�hab.� inż.�Woj�cie�chem�No�wa�kiem,�
dy�rek�to�rem�In�sty�tu�tu�Za�awan�so�wa�nych�Tech�no�lo�gii�Ener�-
ge�tycz�nych�Wy�dzia�łu�In�ży�nie�rii�Śro�do�wi�ska�i Bio�tech�no�lo�-
gii�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej

– In�sty�tut�otrzy�mał�ty�tuł�„In�no�wa�to�ra�Ślą�ska”�w ka�te�go�rii�in�sty�tu�-
cji�sektora�ba�daw�czo�-roz�wo�jo�wego.�Do�cze�go�ten�ty�tuł�zo�bo�wią�-
zu�je?
–�„Na�uka�jest�ty�le�war�ta,�ile�z niej�prak�tycz�ne�go�po�żyt�ku”�–�to
stwier�dze�nie�Sta�ni�sła�wa�Sta�szi�ca�jest�mot�tem�wie�lu�na�szych
dzia�łań,�któ�re�od wie�lu�lat�po�dej�mu�je�my�na rzecz�opra�co�wy�wa�-
nia�no�wych�roz�wią�zań�tech�nicz�nych�ad�re�so�wa�nych�głów�nie
do sek�to�ra�ener�ge�tycz�ne�go.�Wie�le�z nich�zo�sta�ło�po�zy�tyw�nie
zwe�ry�fi�ko�wa�nych,�co�dla�nas�jest�naj�lep�szym�cer�ty�fi�ka�tem�ich

uży�tecz�no�ści.�Udział�w kon�kur�sie�„In�no�wa�tor�Ślą�ska”�jest�dla
nas�oka�zją�do za�pre�zen�to�wa�nia�nie�któ�rych�z nich�znacz�nie
szer�sze�mu�gro�nu�po�ten�cjal�nych�od�bior�ców.�
–�Dla�cze�go�za�pro�jek�to�wa�na�przez�was�dy�sza�po�wietrz�na�dla
ko�tłów�z cyr�ku�la�cyj�ną� �war�stwą�flu�idal�ną� �jest�wy�jąt�ko�wa?
–�Opra�co�wa�na�przez�nasz�ze�spół�geo�me�tria�dy�szy�po�wietrz�-
nej�jest�pierw�szym�w świe�cie�roz�wią�za�niem�sku�tecz�nie�in�te�-
gru�ją�cym� dwa� prze�ciw�staw�ne� do tej� po�ry� wy�ma�ga�nia
do�ty�czą�ce�tych�urzą�dzeń.�Cho�dzi�o ni�ski�spa�dek�ci�śnie�nia,�po�-
zwa�la�ją�cy�na ogra�ni�cze�nie�po�trzeb�wła�snych�blo�ku�ener�ge�-
tycz�ne�go�oraz�wy�so�ki�opór�wzglę�dem�wstecz�ne�go�prze�pły�wu
stru�mie�nia�ma�te�ria�łu�syp�kie�go�do skrzyń�sprę�żo�ne�go�po�wie�-
trza,�któ�ry�po�zwa�la�na pra�cę�blo�ku�bez�ko�niecz�no�ści�kosz�tow�-
nych�prze�sto�jów�eks�plo�ata�cyj�nych.�Po�nad�to,�za�pro�po�no�wa�ne
przez�nas�roz�wią�za�nie�dy�szy�po�wietrz�nej�po�zwa�la�na dłu�go�ter�-
mi�no�wą�eks�plo�ata�cję�rusz�tu�po�wietrz�ne�go�ko�tła�bez�po�wsta�-
wa�nia� spie�ków� i za�ty�ka�nia� otwo�rów� do�pro�wa�dza�ją�cych
po�wie�trze,�jak�rów�nież�wy�so�ką�od�por�ność�dy�szy�na ero�zyj�ne
od�dzia�ły�wa�nie�ma�te�ria�łu�war�stwy.
–�Z ja�ki�mi�fir�ma�mi�bran�ży�ener�ge�tycz�nej�pań�stwo�współ�pra�cu�je�cie?
–�Li�sta�kra�jo�wych�i za�gra�nicz�nych�firm�z bran�ży�ener�ge�tycz�-
nej,�z któ�ry�mi�na co�dzień�współ�pra�cu�ją�na�si�na�ukow�cy,�jest
bar�dzo�dłu�ga.�Cie�szy�my�się�z owoc�nej�i wie�lo�let�niej�współ�pra�-
cy�m.in.�z Elek�trow�nią�„Tu�rów”,�bę�dą�cą�od�dzia�łem�Pol�skiej�Gru�-
py�Ener�ge�tycz�nej�Gór�nic�two�i Ener�ge�ty�ka�Kon�wen�cjo�nal�na�SA,
Elek�trow�nią�„Ła�gi�sza”,�wcho�dzą�cą�w skład�spół�ki�„Tau�ron”�Pol�-
ska�Ener�gia�S.A.,�fir�mą�„Fo�ster�Whel�ler�Ener�gia�Oy”�z Fin�lan�-
dii,�„Fo�ster�Whe�eler�Ener�gia”�Pol�ska�Sp.�z o.o.,�a tak�że�fir�mą
„For�tum�Po�wer�and�He�at”�Pol�ska�Sp.�z o.o.
–�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wia�ła:�Agniesz�ka�Zie�liń�ska

Natomiast o rozwiązaniach innowatorów możemy przeczytać poniżej.
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