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audyt wodorowy: ekspercka ocena potencjału firmy do zmiany i rozwoju przedsiębiorstwa
w obszarze łańcucha dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

indywidualne doradztwo: pula maksymalnie 50 godzin usług doradczych uwzględniających 
konkretne potrzeby przedsiębiorstwa w obszarze gospodarki wodorowej, wpisujące się w cel 
budowania potencjału do stania się częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

bezpośredni kontakt z wiodącymi ekspertami rynku wodoru w Polsce; możliwość nawiązania
nowych relacji biznesowych

promocja firmy w oparciu o budowany Rejestr Wodorowy

Kontakt do Opiekuna Wodorowego:

Projekt „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska” jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 
Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. 

Firma nie ponosi kosztów związanych z realizacją audytu i usługi doradczej.
W projekcie udzielana jest pomoc de minimis.

TO JUŻ OFICJALNY START NABORU

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Zapraszamy firmy z Wielkopolski

do bezpłatnego doradztwa

w obszarze technologii wodorowych

Zyskaj przewagę konkurencyjną w nowym segmencie rynku

Darmowy audyt i do 50 godzin doradztwa

Możliwość nawiązania atrakcyjnych relacji biznesowych

Zobacz na www.audytwodorowy.pl

Doradztwo realizowane w ramach projektu „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska”

Napisz lub zadzwoń
Walerian Majewski
tel. 604 137 386
rekrutacja@audytwodorowy.pl
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ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU

Projekt „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska” jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4: Inter-
nacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. 
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Wiodący eksperci w projekcie

Doświadczony konsultant branży energetycznej.
Angażuje się także w duże projekty wodorowe 
w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru 
w gazociągach, magazynowania w kawernach 
solnych oraz produkcji energii odnawialnej 
i jej konwersji na wodór.
Autor mapy drogowej dotyczącej wodoru dla 
jednej z największych polskich firm. Inicjator 
i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych 
i Czystych Technologii Węglowych. 
Współtwórca Doliny Wodorowej w województwie 
pomorskim.

Absolwent Politechniki Śląskiej  w Gliwicach. Swoją
 karierę zawodową rozpoczął jako inżynier naukowy 
w Instytucie Polimerów PAN.
Doceniany jest jako niezależny konsultant 
w branży Oil & Gas oraz innowator w zakresie 
procesu rozdzielania olejów odpadowych.
Ostatnio pracował nad wdrożeniami i innowacjami 
obszaru technologii wodorowych oraz nad rozwojem 
e-mobilności.
Obecnie współpracuje jako ekspert, z Regionalną 
Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Klastrem Technologii 
Wodorowych i Czystych TEchnologii Węglowych.

Profesjonalny konsultant biznesowy, specjalizujący 
się w branży produkcji ciepła i energii elektrycznej, 
energii odnawialnej oraz paliw alternatywnych, takich
jak LNG i wodór. Posiada tytuł magistra ekonomii 
i finansów Politechniki Gdańskiej.
Grzegorz Pawelec dołączył do Hydrogen Europe 
w maju 2019 r. jako menedżer ds. badań, innowacji 
i finansowania, gdzie rozwija bazy informacji, 
koordynuje prace grupy roboczej ds. finansowania, 
koncentrując się na przyszłym okresie programowania 
w zakresie wodoru w ramach Horyzontu dla Europy 
i funduszu innowacji ETS. 

Tomasz Pelc Marek Foltynowicz Grzegorz Pawelec
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