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Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem
NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go
„Edu ka cja eko lo gicz na”

Li der pro jek tu:
Wyż sza Szko ła Eko lo gii i Za rzą dza nia 

Biu ro pro jek tu:
ul. Ol szew ska 12
00-792 War sza wa
Tel. (22) 825 80 35 wew. 148
www.oze.mi kro in sta la cje.edu.pl
e -ma il: biu ro@mi kro in sta la cje.edu.pl

Part ner pro jek tu:
CASE- Do rad cy Sp. z o.o.

Biu ro pro jek tu ds. re kru ta cji i szko leń
ul. Po lna 40 lok. 212
00-635 War sza wa
e -ma il: re kru ta cja@mi kro in sta la cje.edu.pl
tel. (22) 892 08 68

Opra co wa nie gra ficz ne i skład: Ofi cy na Wy daw ni cza WSEiZ
Druk: cyfrawarszawa.pl, tel. 22 499 59 36
Na kład 1500 sztuk

War sza wa 2015

PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

Do fi nan so wa no ze środ ków Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
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Pro jekt re ali zo wa ny przez Wyż szą Szko łę Eko lo gii i Za rzą dza nia
w part ner stwie z CASE-Do rad cy jest ukie run ko wa ny na pro mo wa nie po -
staw pro eko lo gicz nych i zmniej sze nie ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. Jed ną z prak tycz nych dzie dzin ochro ny śro do wi ska jest
ogra ni cze nie zu ży cia ener gii elek trycz nej i cie pła oraz stop nio we zwięk -
sza nie udzia łu ener gii po cho dzą cej ze źró deł od na wial nych (OZE). Wzrost
wy ko rzy sta nia OZE w pro duk cji ener gii sta no wi istot ny kie ru nek kra jo wej
i eu ro pej skiej po li ty ki ener ge tycz nej i śro do wi sko wej. Jed nym z ele men -
tów ener ge ty ki roz pro szo nej opar tej na OZE jest idea „pro su men ta:, czy li
świa do me go od bior cę ener gii z sie ci elek tro ener ge tycz nej, któ ry dzię ki
po sia da niu wła snych mi kro źró deł pro duk cji ener gii jest go to wy do od -
sprze da ży jej nad wy żek do sie ci. W ce lu wspie ra nia pro su men tów wpro -
wa dzo no sze reg za pi sów w usta wie o OZE. Usta wa wpro wa dza m.in. dla
pro su men tów ta ry fy gwa ran to wa ne (tzw. ta ry fy fe ed -in). Gwa ran to wa ne
ce ny od ku pu ener gii bę dą za le żeć od wiel ko ści in sta la cji oraz tech no lo -
gii wy twa rza nia. Pro su ment do sta nie 15-let nią gwa ran cję od ku pu ener -
gii przez lo kal ne spół ki ener ge tycz ne. Ta kie roz wią za nie otwie ra do stęp
do ryn ku pro duk cji ener gii w przy do mo wych źró dłach opar tych na ener -
gii od na wial nej i zmniej sza kosz ty in we sty cji w sie ci dys try bu cyj ne. 

Za chę ca my wszyst kich za in te re so wa nych do udzia łu w pro jek cie
edu ka cyj nym re ali zo wa nym na te re nie wo je wództw: ma zo wiec kie go
i pod la skie go.
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Cel pro jek tu edu ka cyj ne go: 

Głów nym ce lem pro jek tu jest pro wa dze nie ak tyw nej edu ka cji osób fi zycz -
nych po sia da ją cych pra wo do dys po no wa nia jed no ro dzin nym bu dyn kiem
miesz kal nym oraz przed sta wi cie li jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go z te -
re nów ni sko -zur ba ni zo wa nych po przez upo wszech nia nie wie dzy na te mat
mi kro i ma łych in sta la cji od na wial nych źró deł ener gii.

Cel szko le nia: 

Zwięk sze nie świa do mo ści i po sze rze nie wie dzy gru py do ce lo wej w za kre -
sie ener ge ty ki pro su menc kiej oraz in we sty cji w mi kro - i ma łe in sta la cje OZE.

Cel warsz ta tów: 

Pod nie sie nie umie jęt no ści oce ny wpły wu wy bra nych pa ra me trów
na efek tyw ność ogniw fo to wol ta icz nych oraz tur bin wia tro wych. Upo wszech -
nie nie do brych prak tyk pro ce su in we sty cyj ne go i eks plo ata cyj ne go mi kro
i ma łych in sta la cji OZE.

Gru pa do ce lo wa pro jek tu szko le nio we go:

Gru pę do ce lo wą pro jek tu sta no wią oso by fi zycz ne po sia da ją ce pra wo
do dys po no wa nia jed no ro dzin nym bu dyn kiem miesz kal nym oraz przed sta -
wi cie le jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go w wo je wódz twach: ma zo wiec -
kim i pod la skim.

Okres re ali za cji pro jek tu:

Od 1 stycz nia 2015 r. do 30 czerw ca 2016 r.

Re kru ta cja pro wa dzo na bę dzie od 1 lu te go 2015 do 15 czerw ca 2016 r.
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Ra mo wy pro gram edu ka cyj ny

I Mo duł – szko le nio wy (4h)

b na tu ral ne uwa run ko wa nia roz wo ju ener ge ty ki ze źró deł od na wial nych,

b prze gląd tech no lo gii OZE moż li wych do za sto so wa nia w ener ge ty ce pro -
su menc kiej,

b eko no micz ne, spo łecz ne i śro do wi sko we ko rzy ści roz wo ju ener ge ty ki
pro su menc kiej,

b roz wój in te li gent nych sie ci elek tro ener ge tycz nych i kształ to wa nie po -
staw pro su menc kich,

b zna cze nie ener ge ty ki pro su menc kiej dla bi lan su ener ge tycz ne go
gmi ny,

b per spek ty wy i kie run ki roz wo ju ener ge ty ki pro su menc kiej w świe tle wy -
tycz nych Unii Eu ro pej skiej i uwa run ko wań kra jo wych,

b po li ty ka in we sty cyj na w ener ge ty ce pro su menc kiej,

b przy go to wa nie do ko rzy sta nia z fun du szy po mo co wych.

II Mo duł – warsz ta to wy (4h)

b dys ku sja mo de ro wa na, ca se stu dies z za kre su do brych prak tyk, 

b za ję cia prak tycz ne z ob li cza nia efek tu eko no micz ne go i eko lo gicz ne go
dla wy bra nych mi kro i ma łych in sta la cji OZE,

b za ję cia prak tycz ne re ali zo wa ne na sta no wi sku edu ka cyj nym po zwa la ją -
cym na prze pro wa dze nie ba dań wy daj no ści ogni wa fo to wol ta icz ne go
oraz cha rak te ry sty ki pra cy mi kro -tur bi ny wia tro wej. 
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Pro su ment – pro gram NFOŚiGW

Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej pro wa -
dzi pro gram pn. Pro su ment – li nia do fi nan so wa nia z prze zna cze niem na za -
kup i mon taż mi kro in sta la cji od na wial nych źró deł ener gii

Ce lem pro gra mu jest ogra ni cze nie lub unik nię cie emi sji CO2 w wy ni -
ku zwięk sze nia pro duk cji ener gii z od na wial nych źró deł, po przez za kup
i mon taż ma łych in sta la cji lub mi kro in sta la cji od na wial nych źró deł ener -
gii, do pro duk cji ener gii elek trycz nej lub cie pła i ener gii elek trycz nej dla
osób fi zycz nych oraz wspól not lub spół dziel ni miesz ka nio wych. Pro gram
pro mu je no we tech no lo gie OZE oraz po sta wy pro su menc kie (pod nie sie -
nie świa do mo ści in we stor skiej i eko lo gicz nej), a tak że wpły wa na roz wój
ryn ku do staw ców urzą dzeń i in sta la to rów oraz zwięk sze nie licz by miejsc
pra cy w tym sek to rze. 

Pro gram prze wi du je fi nan so wa ne in sta la cji do pro duk cji ener gii elek trycz -
nej lub cie pła wy ko rzy stu ją ce:

 źró dła cie pła opa la ne bio ma są, pom py cie pła oraz ko lek to ry sło necz ne
o za in sta lo wa nej mo cy ciepl nej do 300 kWt,

 sys te my fo to wol ta icz ne, ma łe elek trow nie wia tro we, oraz ukła dy mi kro -
ko ge ne ra cyj ne (w tym mi kro bio ga zow nie) o za in sta lo wa nej mo cy elek -
trycz nej do 40 kWe.

Be ne fi cjen ta mi pro gra mu mo gą być oso by fi zycz ne, spół dziel nie
miesz ka nio we, wspól no ty miesz ka nio we oraz jed nost ki sa mo rzą du te ry to -
rial ne go i ich związ ki.

Pro gram wdra ża nia:

a) dla jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go (jst) i ich związ ków

po życz ki wraz z do ta cja mi,

wy bór osób fi zycz nych, wspól not miesz ka nio wych lub spół dziel ni
miesz ka nio wych na le ży do jst,
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b) za po śred nic twem ban ków

środ ki udo stęp nio ne ban kom, z prze zna cze niem na udzie la nie kre dy -
tów ban ko wych łącz nie z do ta cja mi,

na bór wnio sków od osób fi zycz nych, wspól not i spół dziel ni miesz ka nio -
wych pro wa dzo ny przez ban ki.

c) za po śred nic twem WFOŚiGW

środ ki udo stęp nio ne WFOŚiGW z prze zna cze niem na udzie le nie po ży -
czek łącz nie z do ta cja mi,

na bór wnio sków od osób fi zycz nych, wspól not i spół dziel ni miesz ka nio -
wych pro wa dzo ny przez wo je wódz kie fun du sze, któ re pod pi szą umo -
wy z NFOŚiGW.

Pod sta wo we za sa dy udzie la nia do fi nan so wa nia1:

po życz ka/kre dyt pre fe ren cyj ny wraz z do ta cją łącz nie do 100% kosz tów
kwa li fi ko wa nych in sta la cji,

do ta cja w wy so ko ści 20% lub 40% do fi nan so wa nia (15% lub 30%
po 2015 r.) w za leż no ści od ro dza ju be ne fi cjen ta i przed się wzię cia,

mak sy mal na wy so kość kosz tów kwa li fi ko wa nych 100 tys. zł – 450 tys. zł,
w za leż no ści od ro dza ju be ne fi cjen ta i przed się wzię cia, 

okre ślo ny mak sy mal ny jed nost ko wy koszt kwa li fi ko wa ny dla każ de go
ro dza ju in sta la cji,

opro cen to wa nie po życz ki/kre dy tu: 1%,

mak sy mal ny okres fi nan so wa nia po życz ką/kre dy tem: 15 lat,

wy klu cze nie moż li wo ści uzy ska nia do fi nan so wa nia kosz tów przed się -
wzię cia z in nych środ ków pu blicz nych,
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na bór wnio sków od by wa się w try bie cią głym,

ter mi ny, spo sób skła da nia i roz pa try wa nia wnio sków okre ślo ne zo sta -
ną od po wied nio w ogło sze niu o na bo rze lub w re gu la mi nie na bo ru, któ -
re za miesz cza ne bę dą na stro nie in ter ne to wej NFOŚiGW.

Bu dżet pro gra mu wy no si ok. 800 mln zł na la ta 2014–2022 r.

Do dat ko we in for ma cje moż na zna leźć na stro nie:

http://nfo sigw.gov.pl/ofer ta -fi nan so wa nia/srod ki -kra jo we/pro gra my -prio ry te -
to we/pro su ment -do fi nan so wa nie -mi kro in sta la cji -oze/

Ni niej szy ma te riał zo stał opu bli ko wa ny dzię ki do fi nan so wa niu Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Za je go treść od po wia -
da wy łącz nie Wyż sza Szko ła Eko lo gii i Za rzą dza nia.
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