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H2 Poland
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje,
że w dniach 17-18 maja 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się I
Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND. Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, jako region gospodarz, jest partnerem Grupy MTP w organizacji tego
wydarzenia.
Wydarzenie jest odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej technologii nisko i
zeroemisyjnych. To pierwsze w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe targi
dedykowane sprawom wodorowym. Ich dopełnieniem będzie część merytoryczna, w której
poruszone zostaną najistotniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodorową. Pierwiastek H2 będzie
odmieniany przez wszystkie przypadki, zarówno podczas licznych konferencji i debat jak, i w ofercie
wystawców gotowych na innowacyjny biznes.
Wodór coraz mocniej przenika do świadomości społeczeństw jako nośnik energii w niedalekiej
przyszłości. Jest to stopniowo rozwijający się megatrend, który zrewolucjonizuje nie tylko środowisko
życia ludzi poprzez znaczący wpływ na ograniczenie ilości szkodliwych emisji, ale przede wszystkim
zmieni oblicze licznych gałęzi gospodarki.
Prelegentami podczas konferencji będą krajowi i zagraniczni eksperci branżowi,
przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz administracji.
Tematyka H2POLAND wpisuje się w koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu. Nawiązując do polityk
europejskich związanych z niskoemisyjnością, zielonymi inwestycjami oraz dążeniem do neutralności
klimatycznej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje kompleksowe działania na
rzecz bezpieczeństwa i efektywności energetycznej – od poszukiwania nowych źródeł energii i
sposobów ich wykorzystania, przez zwiększenie efektywności energetycznej, po bezpieczne i efektywne
dostarczanie jej do przemysłu i gospodarstw domowych, aktywnie włączając się w globalny łańcuch
wartości gospodarki wodorowej, stymulując powstawanie lokalnych kompetencji wytwórczych w obszarze
infrastruktury, produktów i usług.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej. Szczegółowy plan wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na stronie
internetowej https://www.h2poland.com.pl/pl/
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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