
 

 
 

 

Harmonogram szkoleń (webinariów) dla mieszkańców w ramach projektu  
Dobra energia kluczem do sukcesu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

Lp. Temat szkolenia (webinarium) Termin  

1 

Tania energia z fotowoltaiki 

• Jak wybrać efektywną instalację fotowoltaiczną?  

• Jakie wymagania powinna spełniać bezpieczna instalacja? 

• Czy tanie instalacja może być bezpieczna?  

• Czego należy wymagać od firmy instalacyjnej? 

17 maja 2021 r.,  
godz. 17.00 

2 

Tania energia z fotowoltaiki 

• Jak wybrać efektywną instalację fotowoltaiczną?  

• Jakie wymagania powinna spełniać bezpieczna instalacja? 

• Czy tanie instalacja może być bezpieczna?  

• Czego należy wymagać od firmy instalacyjnej? 

24 maja 2021 r.,,  

godz. 17.00 

3 

Tania energia z fotowoltaiki 

• Jak wybrać efektywną instalację fotowoltaiczną?  

• Jakie wymagania powinna spełniać bezpieczna instalacja? 

• Czy tanie instalacja może być bezpieczna?  

• Czego należy wymagać od firmy instalacyjnej? 

28 maja 2021 r., 
godz. 17.00 

4 

Ciepły dom 

• Jak zbudować energooszczędny dom?  

• Jak dobrać odpowiednie pompy ciepła, na jakie parametry zwrócić uwagę?  

• Jak wybrać odpowiednie kolektory słoneczne?  

• Jak możemy bezkosztowo ograniczyć zużycie energii w naszym domy? 

31 maja 2021 r., 

godz. 17.00 

5 

Opłacalność inwestycji i korzyści finansowe z instalacji OZE  

• Jak policzyć okres zwrotu z inwestycji?  

• Jakie są różnice w wydajności między panelami fotowoltaicznymi?  

• Skąd możemy uzyskać dofinansowanie? 

2 czerwca  2021 r., 

godz. 17.00 

6 

Tania energia z fotowoltaiki 

• Jak wybrać efektywną instalację fotowoltaiczną?  

• Jakie wymagania powinna spełniać bezpieczna instalacja? 

• Czy tanie instalacja może być bezpieczna? 

• Czego należy wymagać od firmy instalacyjnej? 

7 czerwca  2021 r.,  
godz. 17.00 

7 

Ciepły dom 

• Jak zbudować energooszczędny dom?  

• Jak dobrać odpowiednie pompy ciepła, na jakie parametry zwrócić uwagę?  

• Jak wybrać odpowiednie kolektory słoneczne?  

• Jak możemy bezkosztowo ograniczyć zużycie energii w naszym domy? 

11 czerwca 2021 r.,   

godz. 17.00 

8 

Opłacalność inwestycji i korzyści finansowe z instalacji OZE  

• Jak policzyć okres zwrotu z inwestycji?  

• Jakie są różnice w wydajności między panelami fotowoltaicznymi?  

• Skąd możemy uzyskać dofinansowanie?  

12 czerwca  2021 r., 
godz. 10.00 

9 

Ciepły dom 

• Jak zbudować energooszczędny dom?  

• Jak dobrać odpowiednie pompy ciepła, na jakie parametry zwrócić uwagę?  

• Jak wybrać odpowiednie kolektory słoneczne?  

• Jak możemy bezkosztowo ograniczyć zużycie energii w naszym domy? 

14 czerwca 2021 r.,   
godz. 17.00 

10 

Tania energia z fotowoltaiki 

• Jak wybrać efektywną instalację fotowoltaiczną?  

• Jakie wymagania powinna spełniać bezpieczna instalacja? 

• Czy tanie instalacja może być bezpieczna?  

• Czego należy wymagać od firmy instalacyjnej? 

18 czerwca  2021 r.,   

godz. 17.00 

 


