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ROK 2018 ROKIEM TRANSFERU WIEDZY MIĘDZY PROJEKTEM TrainERGY  

A GLOBALNYMI UŻYTKOWNIKAMI 

 

Konsorcjum TrainERGY intensywnie pracuje od 2 lat, aby współtworzyć nową generację materiałów szkoleniowych z zakresu 

efektywności energetycznej i strategie, które mogłyby służyć jako kluczowy punkt odniesienia dla przemysłu, decydentów 

politycznych, środowiska akademickiego i społeczeństwa.  

Niezależnie od tego, czy są to wydarzenia takie jak mini-konferencje czy briefingi dotyczące polityki, wykonywane przez partnerów 

projektu we wszystkich zaangażowanych krajach (Polska, Wielka Brytania, Grecja i Włochy), TrainERGY ma na celu wyjście poza 

te terytoria i zapewnienie właściwego rozpowszechnienia kluczowych ustaleń.  

W związku z tym konsorcjum stale uczestniczy w prestiżowych konferencjach międzynarodowych z udziałem publiczność z całego 

świata. Kilka najbardziej reprezentatywnych przykładów to: 

• Wkład ze specjalnym warsztatem / sesją poświęconą szkoleniom następnej generacji w dziedzinie energooszczędnych operacji 

na terenie "X Międzynarodowej Konferencji na rzecz przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego (ICEIRD)", która będzie 

miała miejsce w dniach 29-31 października 2018 r. w Doha, Katar. 

• Wymiana wiedzy i współtworzenie z przedsiębiorstwami poprzez informowanie ich o najnowszych trendach w łańcuchu dostaw, 

identyfikacja hotspot  podczas "21. Dorocznej Konferencji Enterprise and Competitive Environment", która odbędzie się w dniach 

22-23 marca 2018 r. w Brnie, Republika Czeska. 

• Prezentacja metodologii współtworzenia opartej na dedykacji TrainERGY dla wielu grup interesariuszy w zakresie innowacyjnej 

edukacji efektywnych energetycznie operacji - konferencja branżowa "14. Międzynarodowa Konferencja nt. Technologia, wiedza i 

społeczeństwo ", które odbędzie się w dniach 1-2 marca 2018 r. w Nowym Jorku, USA. 

• Udział w panelu ds. Zrównoważonego rozwoju podczas "5. Ajman International- Konferencja na temat zrównoważenia 

środowiskowego i zmian klimatycznych ", która odbędzie się w dniach 6-7 marca w Adżman, Zjednoczone Emiraty Arabskie.  

Rolą TrainERGY w tym wydarzeniu, w pełni sponsorowanym przez organizatorów, jest pokazanie, jak efektywnie wykorzystywać 

energię i zaangażować w tworzenie polityki, aby lepiej szkolić społeczeństwo i przemysł. 

• Ponadto, TrainERGY został zaproszony do przedłożenia artykułu do czasopisma "International Journal of Innovation and 

Regional Developmen”. 

Zespół projektu aktualnie 

pracuje nad tekstem 

poświęconym 

doświadczeniom 

europejczyków w zakresie 

realizacji  operacji 

efektywnych energetycznie. 

 

 Luty 2018 

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu 
Komisji Europejskiej. 
Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla 
jedynie stanowisko autora, a Komisja nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji zawartych w tej pub-
likacji. 

http://www.trainergy-project.eu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/ce01e735-c3d3-436e-9af7-9a6de948ab36


2018 TO RÓWNIEŻ ROK KONFERENCJI KOŃCOWEJ PROJEKTU TrainERGY! 

 

Wydział Zarządzania (Uniwersytet Łódzki), Fundacja CSR Impact i Projekt Trainergy pragną zaprosic wszytskich 

zainteresowanych na IV Międzynarodową Konferencję "Wkład w zrównoważony rozwój. CSR Trends IV ". 

Konferencja odbędzie się w Łodzi, Polska (14-15 czerwca 2018 r.).  

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Matejki 22/26.  

Konferencja ta będzie kluczowym wydarzeniem upowszechniającym TrainERGY dla wszystkich grup docelowych projektu: 

przemysł, twórcy polityki, naukowcy i społeczeństwo.  

Partnerzy projektu są w to mocno zaangażowani w przygotowania działając jako członkowie komitetu naukowego, dostarczając 

prezentacje z ich trzyletniej pracy w TrainERGY, jak również pomoc w rozpowszechnianiu wiedzy o konferencji.  

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://www.csrtrends.eu/ 

Kontekst konferencji: 

Rozwój koncepcji CSR przeszedł kilka transformacji, ale od samego początku był oparty na założeniu, że biznes ma moralne 

zobowiązania wobec społeczeństwa. W świetle teorii Kanta stosowanie moralności jako dobrowolnej domeny, choć niezwykle 

ważne przy funkcjonowaniu społeczeństwa jako całości jest niepokojące. Obecnie główne podejście sugeruje, że działania 

podejmowane przez przedsiębiorstwa są ważnym wkładem w zrównoważony rozwój. Aby osiągnąć cele polityki zrównoważonego 

rozwoju, stosuje się różne narzędzia. Istnieje pokusa, aby przyspieszyć działania biznesowe poprzez wprowadzenie obowiązku 

stosowania niektórych elementów w programach CSR.  

Naszą główną troską podczas tegorocznej konferencji będzie sposób, w jaki może przyczynić się społeczna odpowiedzialność 

biznesu do zrównoważonego rozwoju? 

Wartość dodana konferencji polega na podkreśleniu punktów widzenia różnych sektorów. Naukowcy i praktyków reprezentujący 

biznes, organizacje pozarządowe i administrację publiczną 

zapraszani są do udziału w konferencji. 

Chcielibyśmy stworzyć okazję do dzielenia się wynikami badań, 

wymiany doświadczeń z praktyk biznesowych i zestawić to 

wszystko, co prowadzi do małego kroku w dalszym rozwoju CSR.  

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konferencji prosimy o 

złożenie wniosku w wersji papierowej w następujących obszarach: 

• Wkład biznesu w globalne cele zrównoważonego rozwoju 

• Rola sprawozdawczości ESG, w tym kwestia obowiązkowej 

sprawozdawczości 

• Trwałość i istotność strategii CSR 

• Zrównoważone modele biznesowe i wspólne 

tworzenie wartości 

• Prawa człowieka i biznes 

• Zrównoważone łańcuchy dostaw 

• Dobre i złe praktyki z różnych sektorów 

• Metodologia zrównoważonego rozwoju w 

biznesie  

• Współpraca międzysektorowa na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 

• Zarządzanie interesariuszami 

• Zrównoważony rozwój większych 

systemów 

• Rola biznesu (np. Zrównoważone miasta, 

zrównoważone polityki krajowe) 
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