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Powołanie Zespołu ds. Wsparcia Przemysłu
Krajowego w Energetyce Jądrowej

W lutym br. została powołana sekcja IGEOS ds. energetyki jądrowej, która jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie merytoryczne i promocyjne dla polskich firm sektora
energetycznego, zainteresowanych udziałem i realizacją polskiego programu energetyki
jądrowej (PPEJ). Dodatkowo ma wpierać działania ministerialne w zakresie stymulacji
local contentu celem uzyskania maksymalnych efektów w udziale rodzimych firm w
projekcie.
Grupa ekspertów rozpoczyna swoje działania jako Zespół ds. Wsparcia Przemysłu
Krajowego w Energetyce Jądrowej.
Zespołowi przewodniczy Łukasz Grela, Prezes Energoprojektu Katowice, a w skład
wchodzą przedstawiciele firm członkowskich IGEOS:

Swoje pierwsze działania Zespół kieruje w obszary wsparcia procesu certyfikacji
(zlecający - zleceniobiorca) jako budowę długotrwałej relacji biznesowej oraz promocji
polskich firm wraz z mechanizmami mierzenia ich zaangażowania u zlecających.
W najbliższym czasie zaprezentujemy dalsze kroki operacyjne Zespołu, a
zainteresowane w/w działaniami firmy zapraszamy do kontaktu z Biurem
IGEOS https://www.igeos.pl/pl/kontakt

Witamy Nowych Członków!

EDF SA Przedstawicielstwo w Polsce - zadaniem nowego biura EDF w Warszawie
jest wspieranie procesu przygotowywania kompleksowej oferty dostosowanej do
polskiego programu jądrowego. Decyzja o umiejscowieniu działalności jądrowej EDF
w Warszawie potwierdza długoterminowe zaangażowanie EDF we wspieraniu
polskiego programu jądrowego.
Misją Grupy EDF jest budowanie zeroemisyjnej przyszłości energetycznej, łączącej
ochronę planety, dobrobyt mieszkańców i rozwój, przy wykorzystaniu energii
elektrycznej oraz innowacyjnych rozwiązań i usług.

JT S.A. to firma budowlana działająca od 1975 roku w sektorze energetyki gazowej.
Jako generalny wykonawca realizuje strategiczne inwestycje dla polskiego systemu
przesyłowego gazu ziemnego.
Firma działa na terenie całego kraju i za granicą, specjalizuje się w budowie rurociągów
przesyłowych wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zdobyte przez
lata doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiają realizację nawet
bardzo skomplikowanych projektów.
_________________________

ZAPOWIEDZI
Jubileusz XXX-lecia IGEOS
15 września 2022
SAVE the DATE!

W tym roku przypada 30-lecie działalności Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony
Środowiska. Uroczystość Jubileuszową planujemy zorganizować w dniu 15 września w
Warszawie.
Uroczystość będzie wspaniałą okazją do spotkania nie tylko wszystkich Członków
Izby, ale również sympatyków i partnerów współpracujących z nami od lat.
Prosimy zanotować tę datę w kalendarzu, a Członkom przypominamy, iż do końca
marca przyjmujemy wnioski dla Państwa pracowników na odznaczenia dla zasłużonych
dla energetyki lub zasłużonych dla ochrony środowiska.

VI Kongres Innowacji w Energetyce
15 września 2022
SAVE the DATE!

Współpraca z Global Tax Reclaim

Zapraszamy zainteresowane firmy do kontaktu z firmą GlobalTaxReclaim, którą IGEOS
pozyskała jako Partnera do rozliczeń podatkowych zagranicą.
Firma ta od 18 lat pomaga przedsiębiorcom z całej Europy, i nie tylko, odzyskać VAT
zagraniczny. Usługa polega na zwrocie podatku VAT, głównie z podróży służbowych,
ale również z innych kosztów za granicą (koszty transportu itp.)
Global Tax Reclaim może odzyskać całość kwoty VAT do której jesteś uprawniony,
upewniając się jednocześnie, że pozostajesz w zgodności z przepisami o podatku VAT.
Zapraszamy do kontaktu z ekspertami od podatku VAT pod nr tel. +48 22 153 0563 lub
e-mail: jbabic@globaltaxreclaim.com www.globaltaxreclaim.pl
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