
 
 

                   
 

 
 

 

ZAPROSZENIE 
POLSKO-FIŃSKIE FORUM CLEANTECH  

DLA SEKTORA KOMUNALNEGO 

 

Data: Poniedziałek, 13 czerwca, 2016, 12:45 – 17:00 (Minister Toivakka otworzy 
seminarium o 13.30) 

Miejsce: Radisson Blu, Straszewskiego 17, 31-101 Kraków 
Gospodarze: Ambasada Finlandii w Warszawie, Finpro, Konsulat Honorowy Finlandii w 

Krakowie 
Województwo Małopolskie 
Małopolski Urząd Wojewódzki 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 

 
 
Finlandia znana z nowoczesnej technologii, wysokiej jakości edukacji oraz 
technologii środowiskowych jest liderem innowacyjności w Europie. Finlandia 
regularnie zajmuje czołowe miejsca na świecie w licznych międzynarodowych 
badaniach i analizach. Fińskie firmy zbudowały silną pozycję w różnych 
dziedzinach i dziś, wraz z partnerami, oferują doskonałe możliwości 
współpracy. 
 
Podczas seminarium Pani Lenita Toivakka, Minister ds. Handlu Zagranicznego i 
Rozwoju Finlandii przedstawi światowej klasy know-how z Finlandii. Minister 
Toivakka odwiedza Kraków wraz z oficjalną Delegacją Biznesową sektora 
czystych technologii Cleantech.  

 
Na seminarium będziecie Państwo mieli okazję zarówno spotkać się z firmami 
fińskimi, które podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami i 
sukcesami, jak również przeprowadzić rozmowy biznesowe (krótkie 
prezentacje firm w załączeniu). 
 
Ambasada Finlandii w Warszawie, Finpro, Konsulat Honorowy Finlandii w 
Krakowie wraz z Województwem Małopolskim, we współpracy z Małopolskim 
Urzędem Wojewódzkim oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski 
serdecznie zapraszają na seminarium branżowe i networkingowe prezentujące 
fińską ofertę z zakresu czystych technologii - Cleantech dla sektora komunalnego. 
Seminarium dotyczyć będzie współpracy pomiędzy Finlandią i Polską i będzie 
doskonałą płaszczyzną do dyskusji na temat bieżących kierunków rozwoju w obu 
krajach.  



 
 

                   
 

 
 

 REJESTRACJA UCZESTNICTWA 
 
 Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres: register@marketopen.pl 
 do 7 czerwca 2016 

 
Prosimy o podanie następujących informacji: 

 -imię, nazwisko oraz stanowisko 
 -firma/organizacja 
 -sektor 
 -adres 
 -email 
 
 Informacji udzielają:    
 Ewa Kicińska, +48 601 219 179 
 Igor Deryło, +48 607 838 888 
 
 
 
 
 

PROGRAM: 
 
 

12:45 – 13:15 Rejestracja i kawa 

13:30 – 13:55 Otwarcie seminarium i powitanie  
Pani Lenita Toivakka, Minister ds. Handlu Zagranicznego i Rozwoju Finlandii 
Pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego 
Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski 
 

13.55 – 14:00 Powitanie 
Pan Kazimierz Barczyk, Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 

14:00 – 14:20 Powitanie oraz krótka prezentacja Fińskiej Delegacji Biznesowej 
Lider Delegacji Biznesowej 

14:20 – 15:30 Fińskie firmy – historie sukcesu  

15:30 – 17:00 Bufet networkingowy 
 

 
    

 
 

 Zapraszamy na Seminarium!  

mailto:register@marketopen.pl


 
 

                   
 

 
 

 
 

Lista firm Fińskiej Delegacji Biznesowej  

 

 
 

 
AAVI Technologies Ltd. przewyższa tradycyjne techniki oczyszczania powietrza 
efektywnością, przychylnością dla środowiska i elastycznością. AAVI jest 
rozwijającą się firmą nowoczesnych technologii, dostarczającą bezfiltrowe 
rozwiązania dla szeregu zastosowań, od oczyszczania powietrza we wnętrzach, do 
kontroli emisji przemysłowych. 

                                                                                   www.aavi-tech.com 

 

 
 

 

BioGTS jest fińskim producentem przemysłowych wytwórni biogazu i biopaliw. 
Głównym obszarem działalności firmy jest projektowanie, budowa i obsługa 
wytwórni biogazu i biopaliw. Firma opiera się o solidne podstawy w badaniach 
procesów wytwarzania biogazu i biopaliw. 

                                                                                    www.biogts.com 

 

 

 
BMH Technology Oy jest firmą o ugruntowanej pozycji, specjalizującą się w 
dostarczaniu instalacji „pod klucz” do uzyskiwania stałych paliw alternatywnych 
(Tyrannosaurus® Solid Recovered Fuel) oraz układów podawczych paliw stałych 
dla elektrowni i pieców cementowych. 
W BMH nacisk kładziony jest na poprawę technologii, procesów i możliwości 
sprzętu aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na jakość i dostępność, a także 
wymogom środowiskowym, operacyjnym i utrzymania.  

                                                                                           www.bmh.fi 

 

 

 
Ecomond jest firmą tworzącą oprogramowanie. Firma stworzyła Transport Control 
Software (TCS – oprogramowanie do sterowania transportem), używane 
pierwotnie przez firmy zarządzające odpadami. Jako rozwiązanie nieprzeznaczone 
dla konkretnego sektora, jest używane przez różne firmy, od logistyki, przez 
usługi, do zarządzania operacjami. 

                                                                               www.ecomond.com 

  
Exel Composites jest firmą technologiczną, która projektuje, wytwarza i sprzedaje 
rury kompozytowe do zastosowań przemysłowych. Exel Composites koncentruje 
się na innowacyjnych, dostosowanych do klienta rozwiązaniach, rozwijając swoje 
produkty w ścisłej współpracy z klientami i odpowiadając na ich najsurowsze 
wymagania.  

                                                                                www.exelcomposites.com 

 

 

 

Wizją Fortum jest bycie prekursorem w czystej energii. Firma dostarcza 
konsumentom energię elektryczną, ciepło i chłód sieciowy, oraz inne rozwiązania 
energetyczne polepszające życie dziś i w przyszłości. Już 64% energii elektrycznej 
wytwarzanej przez Fortum jest wolne od emisji CO2. 

www.fortum.com  

 

 
Indalgo – Przemysł Algorytmów – dostarcza całościowe rozwiązania do analizy 
danych. Obejmują one projektowanie algorytmów, wdrożenie rozwiązań on-line w 
procesach klienta, utrzymanie algorytmów i rozwiązań oraz projektowanie 
interfejsów użytkownika dostosowanych do użytkowników. 
 

                                                                                   www.indalgo.com    

 

 

 
Kolmeks Ltd. jest fińskim producentem pomp i silników elektrycznych. Firma 
specjalizuje się w pompach odśrodkowych do zastosowań w ogrzewaniu, 
chłodnictwie i klimatyzacji. Ponadto, produkty Kolmeks wykorzystywane są w 
ciepłowniach oraz ciepłowniczych pierwotnych systemach cyrkulacyjnych.  

                                                                                  www.kolmeks.com 

 

 
 

 
Molok Oy jest fińską firmą, która stworzyła międzynarodowo uznaną metodę Deep 
Collection - głębokiego gromadzenia odpadów. Molok, wraz ze wzrostem firmy, 
stał się systemem zarządzania odpadami dla kilku milionów użytkowników i jest 
dziś globalnym operatorem, z rodziną produktów i usług powiązaną z 
pojemnikami Deep Collection. 

                                                                                     www.molok.com 

http://www.aavi-tech.com/
http://www.biogts.com/
http://www.bmh.fi/
http://www.ecomond.com/
http://www.exelcomposites.com/
http://www.fortum.com/
http://www.indalgo.com/
http://www.kolmeks.com/
http://www.molok.com/


 
 

                   
 

 
 

 

 

Nordautomation rozwija i wytwarza wielo-paliwowe elektrownie, które mogą 
wytwarzać energię ze spalania każdego rodzaju biomasy i stałych odpadów.       
                                                                           
 
                                                                                   www.nordautomation.fi  

 

 
Ouman jest fińską firmą specjalizującą się w automatyce i efektywności 
energetycznej. Firma działa i rozwija się w krajach regionu Morza Bałtyckiego. 

 
 

www.ouman.fi  

 
 

 
Wärtsilä jest globalnym liderem w kompletnych rozwiązaniach energetycznych, 
dla rynku morskiego i energetyki. Koncentrując się na innowacjach 
technologicznych i całkowitej efektywności, Wärtsilä maksymalizuje środowiskowe 
i ekonomiczne osiągi statków i elektrowni swoich klientów. 
  

                                                                 www.wartsila.com 

 

http://www.nordautomation.fi/
http://www.ouman.fi/
http://www.wartsila.com/

