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18.05.2011 – zatwierdzenie wniosku 

09.06.2011 – złożenie wniosku o dokumenty do MRiRW 

30.06.2011 – udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy  

27.07.2011 – podpisanie umowy z NA 

01.08.2011 – rozpoczęcie projektu 

18.09. do 01.10. 2011 – seminarium – wymiana doświadczeń w ILLUT 
Berlin – Brandenburg 

09.10 do 22.10.2011 – seminarium – wymiana doświadczeń w DEULA 
Hildesheim  

06.11. do 19.11.2011 – seminarium wymiana doświadczeń w DEULA 
Nienburg 

Przed wyjazdem każdej grupy musi nastąpić zawarcie umów, 
porozumień o programie wymiany z partnerem zagranicznym. 

 W trakcie każdej wymiany doświadczeń odbędzie się wizyta 
kontrolno monitorująca jej przebieg. 

31.03.2012 – zakończenie projektu  

30.05.2012 – złożenie raportu końcowego 
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Internationale 

Lehranstalt für Landwirtschaft 

Umwelt und Technik 

Berlin –Brandenburg e.V. 
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18.09. do 01.10. 2011  



ILLUT Berlin Brandenburg 
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ILLUT Berlin Brandenburg 
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09.10 do 22.10.2011  
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DEULA  

Hildesheim 

http://www.arge-deula.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F110-1012_IMG.JPG&width=300&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=b24f3bfd699a763fe03296f1c2bb6182
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German academy of agricultural technology 
Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik 

www.DEULA-Nienburg.de 
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06.11. do 19.11.2011 



Pakiet edukacyjny 

Efekt materialny projektu składa się  

z następujących elementów: 

 Program przedmiotu specjalizacyjnego - 

szkolenia: Odnawialne źródła energii  

  Materiały informacyjne dotyczące 

możliwości pozyskiwania, 

przetwarzania i wykorzystania  

energii ze źródeł odnawialnych 
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Główne zagadnienia 
1. Zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii w obowiązujących 

programach kształcenia zawodowego w Niemczech 

2. Organizacja placówki kształcenia zawodowego, problemy szkolnictwa 

zawodowego i rolniczego w Niemczech 

3. Regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii w Niemczech 

4. Pompy ciepła 

5. Kolektory słoneczne 

6. Ogniwa fotowoltaiczne 

7. Farmy wiatrowe (aeroenergetyka) 

8. Biogazownie rolnicze 

9. Środki transportowe (samochody) napędzane energią elektryczną 

10. Urządzenia do produkcji biopaliw 

11. Przetwórstwo odpadów i biomasy na cele grzewcze - kotły zasilane 

biomasą 
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Zaświadczenie i EUROPASS MOBILITY 
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Zaświadczenie od PARTNERA NIEMIECKIEGO 
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AEROENERGETYKA 

Projekt nr 2011-1-PL1-LEO03-19165 



PRODUKCJA BIOGAZU 
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Bateria ogniw fotowoltanicznych 
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Geotermalne ogrzewanie budynków 
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Baterie ogniw fotowoltanicznych – tankowanie pojazdów 

prądem „ekologicznym” 
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Dziękuję za uwagę 
Marek Rudziński 

KCER w Brwinowie 


