Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020ONLINE
PROGRAM
29 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
10:00 – 10:15

STUDIO FORUM BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – ŁÓDZKIE 2020
Prezentacja firm:
 Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr - Tłocznia soków z owoców i warzyw
 Tradycja Łowicka Monika Szczepanik
 Rolniczy Handel Detaliczny Gospodarstwo Rolne Marcin Szczepanik

10:15 – 11:00

SADY TOWAROWE A TRADYCYJNE - RÓŻNICE, ZASTOSOWANIE, PIELĘGNACJA
Webinarium zostanie poświęcone tematyce sadownictwa polskich ziem, a w szczególności
sadownictwa owocowego na terenie województwa łódzkiego. Zachowanie charakterystycznych dla
krajobrazu wiejskiego sadów tradycyjnych ze starymi gatunkami i odmianami drzew, staje się ostatnio
coraz bardziej popularne. Podczas webinarium poznamy różnice pomiędzy sadem tradycyjnym
a towarowym oraz zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:





aktualnego stanu sadownictwa towarowego na terenie województwa łódzkiego;
ochrony sadów tradycyjnych;
tradycyjnych odmian oraz ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew;
zagrożeń dla zachowania sadów tradycyjnych.

Na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego zachowało się wiele sadów tradycyjnych.
Posiadają one walory, których nie posiadają sady wysokotowarowe.
Moderator:
Katarzyna Krakowska – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Partner Merytoryczny:

11:00 – 11:15

PRZERWA
Prezentacja firm:





11:15 – 12:00

Klimeko Sp. z o.o. Sp. k.
Piekarnia Tomasz Lipiński
EKO-NATURA S.C.
Gospodarstwo Ekologiczne Andrzej Wojtkowski
ZASMAKUJ W ŁÓDZKIEM

Przetwórstwo rolno-spożywcze, żywność wysokiej jakości oraz rozwój eksportu produktów rolnospożywczych w województwie łódzkim to tematy, które zostaną poruszone podczas webinarium.
Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in.:







produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych;
wytwarzania, ochrony i promocji żywności wysokiej jakości;
znaczenia przetwórstwa rolno-spożywczego;
pozyskiwania nowych partnerów na rynkach zagranicznych;
przygotowania do wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny;
COVID-19 – konsekwencje dla eksportu żywności z Polski.

Moderator:
Łukasz Konik – Propagator polskich produktów lokalnych w kraju i za granicą
Prelegent:
Marcin Wroński – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Kamil Rabenda – Soligrano Sp. z o.o. Sp. k.
Partner Merytoryczny:

12:00 – 12:15

PRZERWA
Prezentacja firmy:
 HANTVERKARPOOLEN sp. z o.o. WOOD CONSTRUCTIONS sp.k.,
 "HANTVERKARPOOLEN" sp. z o.o. INTERIOR sp.k.

12:15 – 13:00

BUDOWNICTWO PASYWNE, ZEROENERGETYCZNE I GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA –
RENOVATION WAVE
Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania nowoczesnym i ekologicznym budownictwem. Jego
rozwój stał się możliwy dzięki opracowanym technologiom produkcji i magazynowania energii, przez
co budynki charakteryzują się zerowym bilansem energii oraz nie stanowią źródła szkodliwych emisji
do atmosfery. Podczas webinarium eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące m.in.:






rozwoju budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego;
korzyści wynikających z budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego;
wpływu na środowisko naturalne;
strategii na rzecz fali renowacji;
ograniczeń w zużyciu energii cieplnej w budynkach.

Moderator:
Jakub Wójcik – Polska Izba Budownictwa, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Prelegenci:
Jacek Michalak – ATLAS sp. z o.o.
Bartłomiej Zgorzelski – BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie
Ryszard Bigoszewski – Urząd Gminy w Rogowie
Partner Merytoryczny:

13:00 – 13:15

PRZERWA
Prezentacja firmy:
 P.P.H.U Steven Marek Bryła

13:15 – 14:00

GOSPODARKA CYRKULARNA
Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) w ostatnich latach stała się bardzo popularnym tematem
i jednocześnie jednym z najważniejszych wyzwań dla przedsiębiorców, ekspertów oraz polityki
regionalnej województwa łódzkiego. Wymaga od nas zmiany myślenia o wykorzystywaniu zasobów
naturalnych oraz funkcjonowaniu gospodarki. O tym czym jest gospodarka cyrkularna – w teorii
i praktyce, jakie ma założenia i znaczenie oraz jak patrzeć na swoja działalność przez pryzmat tej
koncepcji opowiemy podczas webinarium

Ponadto eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące m.in.:






nowego etapu wdrażania GOZ w przedsiębiorstwach;
wpływu GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy;
idei „zamkniętego obiegu" i związanych z nią praktycznych wyzwań;
biogospodarki i jej znaczenia w GOZ;
kształtowania świadomości w kreowaniu „mody" na efektywne
odpadów/bioodpadów.

sortowanie

Moderator:
Danuta Ciechańska – Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki
Prelegenci:
Jakub Wójcik – Polska Izba Budownictwa, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Filip Mikołajczyk – P3TStudio
Jacek Gralewski – S i A Pietrucha sp. z o.o.
Arkadiusz Derkacz – Społeczna Akademia Nauk
Partner Merytoryczny:

14:00 – 14:15

STUDIO FORUM BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – ŁÓDZKIE 2020

