Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja

Niebawem poznamy laureatów Zielonych Czeków
mi mogą być: w kategorii Ekologiczna osobowość roku - osoba fizyczna; w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza - gminy
wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie
oraz miasta na prawach powiatu;
w kategorii Inwestycja proekologiczna roku mogą wziąć udział
beneficjenci pomocy finansowej

lontariacie) z terenu województwa
śląskiego prowadzące działalność
proekologiczną.
To druga edycja konkursu, w którym mogą brać udział już nie tylko
osoby fizyczne, tak jak było to dotychczas. W ubiegłym roku konkurs
doczekał się sporych zmian organizacyjnych.

z WFOŚiGW w Katowicach, którzy
w 2020 roku zakończyli realizację
zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób
fizycznych); w kategorii Programy
i akcje na rzecz ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej - organizacje pozarządowe (w rozumieniu
ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wo-

- Zmieniliśmy, m.in. regulamin,
w którym wprowadziliśmy nowe kategorie, tak, żeby w konkursie mogły
brać udział poza osobami fizycznymi, także gminy, przedsiębiorstwa
i organizacje pozarządowe. Modyfikacji po wielu latach uległy też logo
i statuetka konkursu - dodaje Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura katowickiego Funduszu.

TOMASZ BEDNAREK, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
- W tej edycji konkursu wręczymy nagrody w czterech kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Gmina
przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku oraz Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej. Kapituła będzie miała też możliwość przyznania nagrody specjalnej.

Kapituła Zielonych Czeków już podjęła decyzje, kto
w tym roku otrzyma charakterystyczną statuetkę oraz
nagrodę w postaci czeku na 10 tys. zł. Ale na razie
wszystko jest jeszcze tajne i poufne. Z przecieków
wiemy, że burzliwe obrady trwały wiele godzin,
bo w tym roku wpłynęły aż 43 zgłoszenia!

L

aureatów tegorocznej nagrody ekologicznej przyznawanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach poznamy najprawdopodobniej 20 grudnia. Wtedy zostaną wręczone nagrody - po 10 tysięcy złotych, statu-

etki Zielony Czek oraz dyplomy honorowe.
„Zielone Czeki”, to jeden z najważniejszych i największych konkursów w województwie śląskim
związany z ochroną środowiska.
Nagrody przyznawane są corocznie z okazji Dnia Ziemi, za działalność na rzecz ochrony środowiska.
Liczba kategorii, w porównaniu
do ubiegłego roku, została zmniejszona z pięciu do czterech. Zgodnie z regulaminem nominowany-

Rozliczenie prądu z fotowoltaiki

NA NOWYCH ZASADACH

W

prowadzenie net-billingu, czyli
systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to najważniejsza
zmiana w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii .
Tempo powstawania nowych instalacji prosumenckich w Polsce jest dynamiczne dzięki
dedykowanym programom wsparcia oraz spadającym cenom technologii. W ciągu zaledwie
5 lat moc instalacji OZE w Polsce wzrosła blisko
dwukrotnie. Wprowadzone rozwiązanie mają
umożliwić dalszy, zrównoważony rozwój prosumentyzmu w Polsce. Mając na względzie prawa
nabyte, dotychczasowi prosumenci oraz ci, któ-

rzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie
mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie
opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat.
Natomiast, system net-billingu będzie dotyczyć
nowych prosumentów, którzy złożą wniosek
o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 r.
- Nowy system rozliczeń będzie wspierał dalszy
stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce.

System net-billingu, to mechanizm prosty i sprawiedliwy społecznie. Polska jest jednym z europejskich liderów w rozwoju OZE, a w szczególności
instalacji fotowoltaicznych. To efekt świadomych
działań rządu, których celem jest transformacja
energetyczna, oparta o technologie zeroemisyjne,
jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju - podkreśla Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik
rządu ds. OZE.
System net-billingu jest dla prosumenta równie prostym i nieabsorbującym czasowo mechanizmem rozliczeń, co funkcjonujący obecnie
system opustów. Obliczanie wartości nadwyżki
energii na koncie prosumenta będzie realizował operator w oparciu o algorytm wynikający
z przepisów ustawy. Rozliczenie będzie dotyczyło wartości, a nie ilości - jak obecnie, energii
elektrycznej, i będzie dokonywane w pieniądzu
(PLN), a nie w kilowatogodzinach (kWh). Podstawowym celem net-billingu jest obniżenie
rachunków za energię elektryczną w gospodarstwie domowym prosumenta.

Najbardziej rozwijającą się technologią OZE jest fotowoltaika. Od grudnia 2015 r. do września 2021 r. jej moc
wzrosła blisko 60-krotnie ze 108 do 6 304,2 MW. Rośnie również liczba prosumentów. Na koniec grudnia 2015 r.
było ich zaledwie 4 tys., podczas gdy na koniec września 2021 r. takich osób było już ponad 700 tys. Nowy system
net-billingu stwarza warunki do dalszego dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej.

Będzie więcej stacji
dla elektryków?

R

ząd chcąc zwiększyć liczbę kupowanych samochodów elektrycznych postawił na budowę stacji ładowania
i przeznaczył na ten cel miliard złotych z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Start pierwszego naboru już w grudniu.
13 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego rozpocznie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania
pojazdów elektrycznych”. Beneficjentami programu mogą być operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). Wnioski o dofinasowanie w pierwszym naborze z budżetem 100 mln złotych będzie można składać,
w trybie ciągłym, w okresie od 13.12.2021 r. do
28.02.2022 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld złotych.

