Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wspieramy OZE
- W Polsce jest obecnie około 85 tys. prosumentów. Pod koniec grudnia
może ich być 100 tys., a w ciągu kolejnego roku ich liczba może zostać
podwojona - stwierdził, podczas 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Katowicach - Jacek Piłatkowski z Ministerstwa Energii.

S

wój udział w powiększającej się
liczbie prosumentów ma także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udowodnił to panel: „Efektywność
energetyczna w przedsiębiorstwach - OZE
- chwilowy trend czy zmiana świadomości?” zorganizowany przez Fundusz podczas kongresu.

Dotacje, kredyty
i wsparcie
W dobie stale rosnących cen wszystkich nośników energii, efektywność ener-

getyczna zajmuje wysokie miejsce wśród
priorytetów każdego dobrze zarządzanego
przedsiębiorstwa. Poprawiać efektywność
energetyczną można na różne sposoby.
Modernizując linie technologiczne, termomodernizując budynki.
- Można także zbudować budynek w taki
sposób, aby był nisko albo nawet plus energetyczny. Ważnym, a właściwie niezbędnym narzędziem w zwiększaniu efektywności energetycznej stają się odnawialne
źródła energii. Notujemy coraz więcej przykładów optymalizacji procesów technologicznych przy użyciu OZE, a wśród źródeł
odnawialnych coraz większe znaczenie ma

fotowoltaika. Przyczyn tego upatrywać
należy z jednej strony w zapowiedzianych
podwyżkach cen energii elektrycznej, ale
z drugiej w spadających kosztach inwestycyjnych instalacji fotowoltaicznych - mówili podczas panelu eksperci Funduszu.
Czy inwestycje w efektywność energetyczną i wykorzystujące odnawialne
źródła energii naprawdę się opłacają? Czy
przedsiębiorcy podejmują je tylko wtedy,
gdy mogą liczyć na wsparcie finansowe ze
źródeł preferencyjnych jakie oferują np.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wraz z funduszami wojewódzkimi, a także Bank Gospodarstwa Krajowego? Na te i inne tematy
rozmawiano z ekspertami w dziedzinie
efektywności energetycznej i finansowania efektywnych energetycznie inwestycji.
Z danych Ministerstwa Energii wynika,
że chętnych do wzięcia udziału w programie jest coraz więcej. Problemem jest
obecnie szybkie przyłączanie nowych prosumentów do sieci, co - zgodnie z przepisami - nie powinno trwać dłużej niż 30
dni. Dotyczy to zarówno firm, jak i osób
fizycznych.

może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji, które pozwolą
wygenerować nawet 1 TWh zielonej
energii.
Do niedawna wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa sposoby -

Weź dotację i wymień piec
u W skali kraju do 29 października wpłynęło ok. 90 tys. wniosków
z programu „Czyste Powietrze” i podpisano około 60 tys. umów
- poinformował minister środowiska, Henryk Kowalczyk.

M

inister przyznał, że liczba dotychczas zawartych umów nie spowoduje
likwidacji smogu. Dodał jednak, że jak na pierwszy rok funkcjonowania programu - jest to liczba istotna. Prognozował, że do końca roku
powinno zostać złożonych 100 tys. wniosków. Przypomniał, że wnioski o dofinansowanie wymiany pieców będą zbierane przez 10 lat, a realizacja programu „Czyste Powietrze” zaplanowana jest na 12 lat.

oba „tradycyjne”. Pierwszy - to wizyta w
siedzibie NFOŚiGW i osobiste złożenie
tam papierowej wersji wniosku. Drugi
- przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres Funduszu. Teraz można
załatwić formalności także przez internet.

Od czego zacząć?

Załóż panele i złóż wniosek

u Miliard złotych - to budżet programu „Mój prąd”. Do tej
pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było
składać jedynie w formie papierowej. Od 21 października
załatwisz tę sprawę online - na portalu GOV.pl.
„Mój Prąd” to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany
finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. To aż
1mld zł na rozwój przydomowych źródeł
energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej).
- Po raz pierwszy zastosowaliśmy tak
duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla
osób indywidualnych. Dzięki oferowanemu
dofinansowaniu coraz więcej osób będzie
mogło produkować i wykorzystywać odna-

wialną energię na własne potrzeby - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. - Pierwszy nabór wniosków trwa od
30 sierpnia 2019 r. Zakończy się 20 grudnia
2019 r. Kolejny nabór jest zaplanowany na
początku 2020 roku - dodał.
Oferowane dofinansowanie w formie
dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów
kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na
jedno przedsięwzięcie. Przy dostępnym
budżecie i założonym poziomie wsparcia

Prosumentem może być gospodarstwo domowe lub firma, wytwarzająca - np. dzięki instalacji
fotowoltaicznej - energię elektryczną na własne
potrzeby i sprzedająca nadwyżkę prądu do sieci
energetycznej.

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Co jest potrzebne:
n kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono
do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
n dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
n zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy,
w którym go zainstalowano,
n oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko
w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie,
przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Pamiętaj też o loginie i haśle
do profilu zaufanego
Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go na stronie
www.pz.gov.pl
Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?
Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam zaloguj
się do panelu Mój GOV i wybierz e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

- Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebujemy jedynie profilu
zaufanego lub e-dowodu - powiedział
minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Załatwienie tej sprawy zajmuje kilka minut dodał szef MC.

Oto kolejne wskazówki:
Kliknij przycisk
„Złóż wniosek o dofinansowanie”
Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz - e-dowodem).
Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się,
że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres
otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.

Dołącz wymagane załączniki.

Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym
lub jeśli masz - e-dowodem).

Wyślij dokumenty:
wniosek z załącznikami.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres
e-mail.

Gotowe!

Po wysłaniu wniosku nie można go edytować, ani podmieniać
w nim załączników.
Jeśli urzędnik stwierdzi braki lub błędy w Twoim wniosku,
dostaniesz wiadomość na e-mail wskazany we wniosku. Usługa
jest bezpłatna.

