
budowa, sprzedaż, networking

Strausberg, 8 listopada 2022

TINY HOUSES

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców

Tiny Living Foundation jest organizacją non-profit, której misją jest 
wspieranie i promowanie prywatnych i publicznych projektów Tiny 
House, społecznych i środowiskowych inicjatyw. Wspieramy 
społeczności Tiny House, budowniczych i wioski Tiny House, a także 
organizacje społeczne angażujące się w działalność na rzecz 
lepszego życia w przyszłości.

Sieć Centrów Usługowo-Doradczych (SBC/CUD) Euroregionu 
POMERANIA wspiera w transgranicznej działalności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje i gminy. Sieć posiada 
10 biur kontaktowych w Polsce i w Niemczech. Informujemy, 
pośrednicznymy w nawiązywaniu kontaktów, wspieramy regionalny 
rozwój i współpracę gospodarczą.

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pt. „Tiny Houses 
- budowa, sprzedaż, networking“ organizowane jest przez 
Tiny Living Foundation we współpracy z Centrum Usługowo 
-Doradczym Euroregionu POMERANIA w Strausbergu
i skierowane jest do szerokiego spektrum przedsiębiorców
z branży budowlanej, dostawczej, dystrybucyjnej itp.

Rynek Tiny House stale się rozwija, a rosnący popyt stwarza 
nowe możliwości dla przedsiębiorstw zajmujących się 
budową i handlem nieruchomościami. Już około 25% 
Niemców wyobraża sobie życie w Tiny House, a niespełna 
jedna trzecia ceni sobie zrównoważony styl życia z tym 
związany (YouGov, 10/2021). Ponadto, dla wielu klientów 
końcowych, niższe koszty budowy już teraz stanowią 

poważny argument  na rzecz wyboru mniejszej powierzchni 
życiowej, a tendencja ta z pewnością będzie się utrzymywać.

W ramach wykładów i warsztatów poruszone zostaną 
kwestie regulacji prawnych, zrównoważonego rozwoju
i  współpracy transgranicznej. Forum ma służyć wymianie 
informacji i tworzeniu sieci kontaktów w celu rozwijania 
polsko-niemieckiej współpracy i jak najlepszego wykorzys-
tywania potencjału regionalnego.

Życzymy Państwu dobrze spędzonego czasu i wielu nowych 
kontaktów!

Miejsce: Centrum Konferencyjne TP6, STIC Wirtschaftsfördergesellschaft mBH, Garzauer Chaussee 1a, 15344 Strausberg
Moderator: Nikolaus Möbius

Program

Rejestracja: https://sbcud.net/events/rejestracja/

1000-1030 Rejestracja uczestników (mały poczęstunek)

Anne Kozlowski (Frei Raum Konzept)

Tiny Houses w niemieckim prawie budowlanym 1050-1115

Tiny Houses w polskim prawie budowlanym
Maciej Jagielak (Emisja Architektury, Politechnika Krakowska)

1115-1135

Magdalena Górska (Biuro Architektoniczne eKodama)

Rynek Tiny House w Polsce
Obecna sytuacja i prognozy rozwoju

1135-1155

Powitanie
Andreas Jonas (STIC Wirtschaftsfördergesellschaft)

1030-1035

Christian Brecht (LIVEE) 

Wystąpienie wprowadzające
Aktualna sytuacja na rynku Tiny House w Niemczech

1035-1050

Christian Brecht (LIVEE) 

Rynek Tiny House w Niemczech   
Prognozy rozwoju i perspektywy dla przedsiębiorców

1155-1215

Maciej Jagielak (Emisja Architektury, Politechnika Krakowska)

Zrównoważone budownictwo
Materiały, trendy, energooszczędność, dobre praktyki

1215-1235

Jan Schütze (Tiny Living Foundation)

Warsztat: Wykorzystanie efektów synergii
i potencjału polsko-niemieckiego rynku

1235-1315

Magdalena Górska (Biuro Architektoniczne eKodama)

Warsztat: Zrównoważone budownictwo w Tiny Houses1400-1440

Prezentacja: Yakisugi – opalane drewno z Japonii
Jan Dowgiałło (Biuro Architektoniczne Mech Build)

1440-1510

Przerwa obiadowa1315-1400

Prezentacja: Autonomiczna Biogazownia (B) pack
(B)Energy

1510-1530

Best Practice: Biogazownia we własnym Tiny House 
Katrin Pütz

1530-1550

Prezentacja: Toaleta kompostowa w Tiny House
Finizio

1550-1620

Giełda współpracy1630-
organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do zmian w programie
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