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Szkolenie Moduł 2: Regulacje prawne w energetyce. Analiza i ocena opłacalności inwestycji 
innowacyjnej energetyki - odnawialne źródła energii, projekty inwestycyjne realizowane w OZE. 
 

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia Modułu 2: 10 godzin zegarowych – 2 dni szkoleniowe 5 h 
dziennie w godzinach pracy tj. 7:30 – 15:30. 

Grupa docelowa: pracownicy przedsiębiorstw – uczestników powiązania kooperacyjnego 
„Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz 
działalności prosumenckiej” 

Termin: maj  – czerwiec 2015  

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Zwycięstwa 36 (siedziba Zamawiającego) 

Liczba uczestników: grupa ok. 15 uczestników 

 
Wymagania Wykonawcy: 

1. wykształcenie wyższe, 
2. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa energetycznego, 

projektów inwestycyjnych realizowanychw OZE, inwestycji w odnawialne źródła energii, 
3. udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla powiązań 

kooperacyjnych, 
4. udokumentowanie przeprowadzenia przynajmniej 1 szkolenia lub usługi doradczej  

finansowanej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
Wymagania dodatkowe:  
Wykonawca winien zapewnić uczestnikom autorskie materiały dydaktyczne w formie elektronicznej  
oraz papierowej dla każdego uczestnika zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.  
 
Zagadnienia merytoryczne:  
Regulacje prawne w energetyce. Analiza i ocena opłacalności inwestycji innowacyjnej energetyki - 

odnawialne źródła energii, projekty inwestycyjne realizowane w OZE: 

 prawo energetyczne, ustawa  o OZE, regulacje prawne,   

 innowacyja energetyka  - rola odnawialnych źródeł energii(OZE), 

 charakterystyka prosumenta na rynku energii, 

 finansowanie, efektywność i instrumenty wsparcia dla projektów inwestycyjnych w OZE, 

 ocena efektywności i wykonalności projektów inwestycyjnych, 

 analiza przedsięwzięć inwestycyjnych w oparciu o konkretne przykłady. 
 
Informacje dodatkowe:  
Zamawiający  gwarantuje: salę szkoleniową, sprzęt audiowizualny, poczęstunek.  
Dojazd do miejsca szkolenia we własnym zakresie Wykonawcy. 
 
Forma współpracy:  
Umowa o przeprowadzenie szkolenia z firmą lub umowa o dzieło z osobą fizyczną. 
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W skład dokumentów aplikacyjnych wchodzą:  

 oferta cenowa Wykonawcy (stawka za godzinę zegarową brutto),  

 program szkolenia,  

 życiorys zawodowy trenera,  

 udokumentowane doświadczenie,  

 referencje. 
 
Wymienione dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: oferty@riph.com.pl. Tytuł 
wiadomości: „Oferta dot. szkolenia Modułu 2”. 
 
Po analizie otrzymanych ofert Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia 
szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami. 

 


