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Projekt GrEnFin (Green Energy 
Finance) ma na celu zaprojekto-
wanie innowacyjnego i interdy-
scyplinarnego podejścia do kształ-
cenia tzw. eksperta ds. zrówno-
ważonej energii, odgrywającego 
kluczową rolę w przedsiębior-
stwach w zakresie ochrony środo-
wiska i propagowania najlepszych 
praktyk służących zrównoważo-
nemu rozwojowi.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znalazł 
się w prestiżowym gronie 33 konsorcjów party-
cypujących w programie Unii Europejskiej Era-
smus+ Akcja 2: Sojusze na rzecz Wiedzy (Know-
ledge Alliances). Projekty tego typu prowadzone 
są przez szkoły wyższe wraz z przedsiębiorstwa-
mi, a ich celem jest propagowanie innowacji 
i kreatywności, wymiana wiedzy oraz wspiera-
nie nauczania interdyscyplinarnego. Są to tzw. 
projekty centralne, zarządzane przez Agencję 
Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

The GrEnFin (Green Energy Finance) pro-
ject aims to design an innovative, interdis-
ciplinary approach to educating so-called 
sustainable energy experts, who play 
a pivotal role in enterprises with regard 
to environmental protection and pro-
motion of best practices for sustainable 
development.

The University of Economics in Katowice has be-
come a member of the prestigious network of 33 con-
sortia participating in the European Union Erasmus+ 
Action 2: Knowledge Alliances. This type of projects are 
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Projekt, którego głównymi ad-
resatami są studenci studiów 
drugiego stopnia (głównie spe-
cjalności Quantitative Asset 
and Risk Management ARI-
MA), realizowany jest w ra-
mach konsorcjum, w skład 
którego wchodzą – oprócz na-
szej uczelni – uniwersyte-
ty: Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna (Wło-
chy), Vienna University of Eco-
nomics and Business (Austria), 
Ludwig-Maximilians-Universi-
taet Muenchen (Niemcy), Uni-
versité Paris Dauphine (Fran-
cja), Birkbeck College Universi-
ty of London (Wielka Brytania), 
jednostki naukowe: IMPA – In-
stitute of Pure and Applied 
Mathematics (Brazylia) oraz 
przedsiębiorstwa: Speed Deve-
lopment Consultants (Grecja), 
My Energia Oner SL (Hiszpa-
nia), PSE – Planet Sustainable 
Energy Lda (Portugalia), Tau-
ron Polska Energia SA (Polska), 
Hera Trading Srl (Włochy), EGO 
Energy Srl (Włochy) oraz Pixel 
(Włochy).

Rozwój w kierunku zrównowa-
żonego rozwoju i efektywne-
go gospodarowania zasobami 
w sektorze energii ma podsta-
wowe znaczenie dla osiągnię-
cia celów unijnych w zakresie 
klimatu. Aby wesprzeć ten pro-
ces istotne jest szkolenie spe-
cjalistów w sektorze energe-
tycznym, a także tworzenie, 
wspieranie i rozwijanie dłu-
gotrwałej współpracy mię-
dzy dostawcami energii, firma-
mi i uniwersytetami. Zgodnie 
z założeniami projekt GrEnFin 
ma na celu dostarczenie inte-
resariuszom sektora energe-
tycznego (dostawcom energii, 

implemented by higher edu-
cation institutions and busi-
ness enterprises, and aim to 
promote innovation and cre-
ativity, exchange of knowl-
edge and support for interdis-
ciplinary approaches to teach-
ing. These are so-called central 
projects, managed by the Ed-
ucation, Audiovisual and Cul-
ture Executive Agency (EACEA) 
in Brussels.

The project, addressed mainly 
to Master’s students (particu-
larly of ARIMA Quantitative As-
set and Risk Management) is 
implemented by a consortium 
including, beside our univer-
sity, higher education institu-
tions: Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna (Italy), 
Vienna University of Econom-
ics and Business (Austria), Lud-
wig-Maximilians-Universitaet 
Muenchen (Germany), Univer-
sité Paris Dauphine (France), 
Birkbeck College University of 
London (Great Britain), science 
centers: IMPA – Institute of 
Pure and Applied Mathemat-
ics (Brasil), and enterprises: 
Speed Development Consult-
ants (Greece), My Energia On-
er SL (Spain), PSE – Planet Sus-
tainable Energy Lda (Portugal), 
Tauron Polska Energia SA (Po-
land), Hera Trading Srl (Italy), 
EGO Energy Srl (Italy) and Pix-
el (Italy).

Progress towards sustainable 
development and efficient re-
source management in the en-
ergy sector is of fundamen-
tal importance to meet the 
EU’s targets for climate. In or-
der to facilitate the process, it 
is essential to train specialists 
for the energy sector, as well 
as to establish, support and 
develop long-term coopera-
tion between energy suppliers, 

firmom, instytutom badaw-
czym) wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów (tzw. eks-
pertów ds. zrównoważonej 
energii).

Oczekiwanymi rezultata-
mi projektu są opracowa-
nie wspólnego innowacyjnego 
modułu dotyczącego zielonej 
energii i finansów skierowane-
go do studentów, a także mo-
dułu profesjonalnego służące-
go do szkolenia pracowników 
firm i ekspertów już działają-
cych na rynku pracy. Planowa-
ne są także dwie letnie szkoły, 
w trakcie których studenci za-
poznają się z rynkiem zielonej 
energii, od produkcji po dystry-
bucję, poznają rodzaje „zielo-
nych produktów finansowych” 
w celu wspierania transforma-
cji zrównoważonego rozwoju 
sektora energetycznego.

Idea projektu GrEnFin wpisuje 
się w główne założenia rapor-
tu grupy ekspertów wysokiego 
szczebla Komisji Europejskiej 
ds. Zrównoważonego Finan-
sowania (styczeń 2018), któ-
ry podkreśla znaczenie aktuali-
zacji programów akademickich 
i zawodowych w celu zapew-
nienia nauczania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Ro-
la firm partnerskich w pro-
jekcie GrEnFin jest kluczowa 
w celu określenia konkretnych 
potrzeb i priorytetów rynku 
pracy, a tym samym określenia 
oczekiwanych efektów ucze-
nia się, kluczowych kompeten-
cji i umiejętności dotyczących 
profilu zawodowego, który ma 
być rozwijany.

enterprises and universities. In 
line with the initial plans, the 
GrEnFIn Project aims to pro-
vide the energy sector stake-
holders (energy suppliers, en-
terprises, research institutes) 
with highly qualified special-
ists (so-called sustainable en-
ergy experts).

The expected project out-
comes include a jointly de-
signed innovative module on 
green energy and finance ad-
dressed to students, and 
a professional module to be 
used for training employees 
and experts already active in 
the job market. Moreover, two 
summer schools are planned, 
to provide students with the 
opportunity to familiarize 
themselves with the green en-
ergy market, from produc-
tion to distribution, and learn 
about types of “green financial 
products” useful for support-
ing the transformation of sus-
tainable development in the 
energy sector.

The idea for the GrEnFIn pro-
ject is consistent with the 
main provisions of the report 
drawn up by high-level experts 
from the European Commis-
sion for Sustainable Finance 
(January 2018), which under-
scores the significance of up-
dating academic and voca-
tional curricula with a view of 
ensuring education on sustain-
able development. The partner 
enterprises play a pivotal role 
in the GrEnFIn project in that 
they define the specific needs 
and preferences of the labor 
market, simultaneously defin-
ing the expected learning out-
comes, core competencies and 
skills required for the target 
job profile.

G
rE
nFIn

Greening Energy 
Market and Finance

Więcej informacji: / More information: 
https://grenfin.eu/
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