Zielone Jastrzębie

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

Stawiamy na
czyste powietrze!
Coraz więcej Polaków wymienia piece
węglowe na ekologiczne źródła ciepła. Oto
najnowsze statystyki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czwarta edycja programu Mój Prąd
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie
„Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają
autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami
inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad
20 tys. złotych. Te propozycje będą skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.

Z

arówno
„Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”, jaki
i „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”
zakładają silny i systematyczny
rozwój odnawialnych źródeł
energii (OZE) w Polsce, w tym
fotowoltaiki, która jest technologią całkowicie bezemisyjną.
Temu celowi służyły dotychczasowe trzy nabory w prowadzonym przez NFOŚiGW programie priorytetowym „Mój
Prąd”, którego łączny budżet
wyniósł do tej pory ponad
1,8 mld zł. W ramach wspomnianych trzech edycji wpłynęło aż 444 tys. wniosków od
osób indywidualnych chcących
produkować prąd ze słońca.
- Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych,
ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie ko-

Budżet na realizację
czwartej edycji
programu „Mój
Prąd” ma wynieść
około 350 mln zł.

rzystne dla ludzi, środowiska
naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego
kraju. Jednocześnie wprowadzimy nowy system rozliczeń netbilling, który jest sprawiedliwym i korzystnym dla prosumentów rozwiązaniem finansowym. Zachęca także do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych i zapewni dalszy rozwój
OZE w Polsce - podkreśla wiceminister klimatu i środowiska,
pełnomocnik rządu ds. OZE,
Ireneusz Zyska.
Kto i na co otrzyma
dofinansowanie
z NFOŚiGW?
Czwarty nabór wniosków
w programie „Mój Prąd” jestprowadzony w trybie ciągłym.
Kluczowym celem progra-

mu, który ma być realizowany
do roku 2023, jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost
autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększe-

nie efektywności zarządzania
energią elektryczną. W rezultacie ma nastąpić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
(CO2) o 910 000 ton w ciągu
roku, a wskaźnik dodatkowej
zdolność wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej
1200 MW.
Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą
następujące koszty: zakup,
transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup,
transport i montaż urządzeń
służących magazynowaniu
energii elektrycznej/ciepła i/
lub zarządzania wytworzoną
energią.

Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku - po to,
aby reagować proporcjonalnie
do potrzeb i dostępnej alokacji
środków. Nabór prowadzony
jest przez NFOŚiGW do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma
być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również
dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji
we wcześniejszych odsłonach
programu.
Net-billing: nowy
system rozliczeń
dla prosumentów
Co istotne, czwarta edycja
programu „Mój Prąd” będzie
przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja
fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla
prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw.

866 tys.

przyłączonych do sieci
domowych mikroinstalacji
fotowoltaicznych.

1,5
proc.
energii elektrycznej

wyprodukowanej w Polsce
pochodziło w ubiegłym
roku z fotowoltaiki.

1,84 mln ton

redukcja emisji dwutlenku
węgla w ciągu roku.

4,5
gigawata
o takiej mocy w 2021

roku krajowi prosumenci
zainstalowali na
swoich dachach panele
fotowoltaiczne.
net metering) - jednak pod
warunkiem przejścia na nowy
system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Na czym polega nowy system net-billing?
To rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii
wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość
energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

