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DZIAŁANIE 3.1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJADZIAŁANIE 3.1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA

ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCHODNAWIALNYCH

  

Termin pierwszego naboru II kwartał 2017Termin pierwszego naboru II kwartał 2017



  

FIRMA MULTITRONIKFIRMA MULTITRONIK

Firma MULTI-TRONIK rozpoczęła swoją Firma MULTI-TRONIK rozpoczęła swoją 
działalność w 1995 roku. Przez wiele lat działalność w 1995 roku. Przez wiele lat 
istnienia na rynku zdobyliśmy istnienia na rynku zdobyliśmy 
doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w 
stanie zagwarantować Państwu wysoki stanie zagwarantować Państwu wysoki 
poziom świadczonych usług, zarówno przy poziom świadczonych usług, zarówno przy 
doborze asortymentów, jak i sposobie ich doborze asortymentów, jak i sposobie ich 
montażu, oraz obsługi serwisowej.montażu, oraz obsługi serwisowej.



  

W ramach Działania 3.1 wsparcie zostanie W ramach Działania 3.1 wsparcie zostanie 
udzielone na projekty polegające na:udzielone na projekty polegające na:  

• Budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie Budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie 
urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii 
elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł 
odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, 
geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do 
sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. 

• Budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii Budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z 
możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. 

• Budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii Budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na 
celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej 
do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z 
możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. 

• Budowa i montaż instalacji służącej do produkcji Budowa i montaż instalacji służącej do produkcji 
biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji). biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji). 



  

Kto może dostać wsparcie?Kto może dostać wsparcie?

• Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki i Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki i 
stowarzyszenia JSTstowarzyszenia JST, , 

• uczelnie, uczelnie, 

• podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa 
świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków 
publicznych, publicznych, 

• państwowe jednostki budżetowe, państwowe jednostki budżetowe, 

• instytucje kulturyinstytucje kultury

• duże przedsiębiorstwa duże przedsiębiorstwa 

• mikro, małe, średnie przedsiębiorstwamikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według  (definiowane według 
załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z 26.06.2014) w tym producenci rolno – spożywczy,Urz. UE L 187 z 26.06.2014) w tym producenci rolno – spożywczy,  



  

Dla mieszkańców GminyDla mieszkańców Gminy

 w formie tzw. ”projektu parasolowego” w formie tzw. ”projektu parasolowego”  
• W projekcie nie uczestniczy żaden bank komercyjny, W projekcie nie uczestniczy żaden bank komercyjny, 

czyli aby otrzymać dofinansowanie nie ma konieczności czyli aby otrzymać dofinansowanie nie ma konieczności 
zaciągania zobowiązań kredytowychzaciągania zobowiązań kredytowych

• Ostatecznymi odbiorcami są osoby fizyczneOstatecznymi odbiorcami są osoby fizyczne
• Warunkiem uczestnictwa w projekcie na zasadzie tzw Warunkiem uczestnictwa w projekcie na zasadzie tzw 

„parasola” i otrzymanie dotacji  jest wyrażenie zgody na „parasola” i otrzymanie dotacji  jest wyrażenie zgody na 
bezpłatne użyczenie Gminie na 5 lat od zakończenia bezpłatne użyczenie Gminie na 5 lat od zakończenia 
projektu miejsca na wykonanie instalacji. Jeżeli projektu miejsca na wykonanie instalacji. Jeżeli 
właścicielami jest kilka osób, to wszystkie muszą wyrazić właścicielami jest kilka osób, to wszystkie muszą wyrazić 
zgodę i być łącznie stroną umowyzgodę i być łącznie stroną umowy

• Gmina przekazuje w bezpłatne użytkowanie Gmina przekazuje w bezpłatne użytkowanie 
mieszkańcowi instalacje na okres 5 lat, potem instalacja mieszkańcowi instalacje na okres 5 lat, potem instalacja 
przechodzi na własność mieszkańcówprzechodzi na własność mieszkańców



  

NIEPOWTARZALNA SZANSA!NIEPOWTARZALNA SZANSA!
• MAMY NIEPOWTARZALNĄ SZANSĘMAMY NIEPOWTARZALNĄ SZANSĘ  

WYKORZYSTAĆ OSTATNIE, TAK DUŻE WYKORZYSTAĆ OSTATNIE, TAK DUŻE 
ROZDANIE DOTACJI UNIJNYCHROZDANIE DOTACJI UNIJNYCH

• POWINNIŚMY Z TEGO SKORZYSTAĆ;POWINNIŚMY Z TEGO SKORZYSTAĆ;  
NIE WIADOMO CO BĘDZIE DALEJ Z UNIĄ NIE WIADOMO CO BĘDZIE DALEJ Z UNIĄ 
EUROPEJSKĄ (widzimy co się dzieje; EUROPEJSKĄ (widzimy co się dzieje; 
Wielka Brytania wychodzi z UE, Wielka Brytania wychodzi z UE, 
niespokojna sytuacja w Niemczech, niespokojna sytuacja w Niemczech, 
Francji…)Francji…)



  

CHROŃMY PLANETĘ ZIEMIĘ – DLA CHROŃMY PLANETĘ ZIEMIĘ – DLA 
NASZYCH DZIECI, WNUKÓW!NASZYCH DZIECI, WNUKÓW!

• INWESTYCJA W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII TO INWESTYCJA W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII TO 
INWESTOWANIE W OCHRONĘ ZASOBÓW NASZEJ INWESTOWANIE W OCHRONĘ ZASOBÓW NASZEJ 
PLANETYPLANETY
(które niestety są coraz bardziej eksploatowane);(które niestety są coraz bardziej eksploatowane);

PRZYKŁADOWA INSTALACJA PV O MOCY  3 kWp to oPRZYKŁADOWA INSTALACJA PV O MOCY  3 kWp to o ok  ok 
3 ton CO2 MNIEJ3 ton CO2 MNIEJ  W SKALI ROKUW SKALI ROKU  WYEMITOWANEGO WYEMITOWANEGO 
DO ATMOSFERY DO ATMOSFERY 

EFEKT EKOLOGICZNYEFEKT EKOLOGICZNY  DLA GMINYDLA GMINY, NA , NA 
TERENIE KTÓREJ SĄ ZAMONTOWANE TERENIE KTÓREJ SĄ ZAMONTOWANE 
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE O ŁĄCZNEJ INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE O ŁĄCZNEJ 
MOCY 1 MW  TO REDUKCJA EMISJI CO2 MOCY 1 MW  TO REDUKCJA EMISJI CO2 1000 1000 
TON NA ROKTON NA ROK



  

Fotowoltaika, jak to działa?Fotowoltaika, jak to działa?



  

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNAINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA



  



  

Falowniki; Inwertetry fotowoltaiczneFalowniki; Inwertetry fotowoltaiczne



  

Panel fotowoltaiczny; test jakościowyPanel fotowoltaiczny; test jakościowy



  

Instalacja na dachu płaskimInstalacja na dachu płaskim



  

Instalacja dach skośnyInstalacja dach skośny



  

INSTALACJA NAZIEMNAINSTALACJA NAZIEMNA



  

INSTALACJA NAZIEMNAINSTALACJA NAZIEMNA



  



  

Nowoczesne rozwiązania w instalacjach Nowoczesne rozwiązania w instalacjach 
fotowoltaicznych w zakresie fotowoltaicznych w zakresie 

zwiększenia wydajności i najwyższego zwiększenia wydajności i najwyższego 
stopnia bezpieczeństwastopnia bezpieczeństwa

Instalacje zbudowane w Instalacje zbudowane w 
tzw inteligientnym tzw inteligientnym 

systemie smartsystemie smart



  

W przypadku tradycyjnych instalacji najsłabszy moduł obniża W przypadku tradycyjnych instalacji najsłabszy moduł obniża 
moc wszystkich pozostałychmoc wszystkich pozostałych. .  Powodem strat mocy mogą być: Powodem strat mocy mogą być:
- Zanieczyszczenie (śnieg, liście, ptasie odchody)- Zanieczyszczenie (śnieg, liście, ptasie odchody)
- Tolerancja produkcyjna- Tolerancja produkcyjna
- Potencjalne zacienienienia w przyszłości- Potencjalne zacienienienia w przyszłości



  

Dzięki systemowi smart każdy z Dzięki systemowi smart każdy z 
modułów generuje maksimum mocymodułów generuje maksimum mocy



  

Więcej modułów na dachu - Więcej modułów na dachu - 
większa estetyka i większa moc.większa estetyka i większa moc.

• Tradycyjny system Tradycyjny system 



  

System SmartSystem Smart
Pozwala na bezproblemowe pokrycie wszystkich dachów Pozwala na bezproblemowe pokrycie wszystkich dachów 
Zapewnia estetyczną integrację modułów fotowoltaicznych Zapewnia estetyczną integrację modułów fotowoltaicznych 
Więcej modułów dzięki lepszemu wykorzystaniu powierzchni Więcej modułów dzięki lepszemu wykorzystaniu powierzchni 
dachu - większa moc zainstalowana - większy uzyskdachu - większa moc zainstalowana - większy uzysk



  

System smart w instalacjach PV



  

Bezpieczeństwo w przypadku 
konserwacji i akcji p.poż. -SafeDC™  



  

Jak dobrać instalacjęJak dobrać instalację



  

Jak dobrać moc instalacji?Jak dobrać moc instalacji?

Najprościej z rachunków za energię elektryczną z Najprościej z rachunków za energię elektryczną z 
całego roku zsumować ile kilowatogodzin całego roku zsumować ile kilowatogodzin 
gospodarstwo domowe pobrało z sieci; np. jeżeli gospodarstwo domowe pobrało z sieci; np. jeżeli 
zużycie jest na poziomie 3000 kWh to najlepsza zużycie jest na poziomie 3000 kWh to najlepsza 
będzie instalacja o mocy ok 3,5kW przy kierunku będzie instalacja o mocy ok 3,5kW przy kierunku 
południowym. Wtedy przy systemie OPUST-ów południowym. Wtedy przy systemie OPUST-ów 
(tzw net meteringu) bilans energii wyjdzie „bliski (tzw net meteringu) bilans energii wyjdzie „bliski 
zeru”zeru”
UWAGA – PODAJEMY ZUŻYCIE WG WSKAZAŃ UWAGA – PODAJEMY ZUŻYCIE WG WSKAZAŃ 

LICZNIKA, A NIE KWOTĘ RACHUNKÓWLICZNIKA, A NIE KWOTĘ RACHUNKÓW



  

Techniczne warunki przyłączenia instalacji Techniczne warunki przyłączenia instalacji 
fotowoltaicznejfotowoltaicznej

• Maksymalna moc podłączanej instalacji nie może Maksymalna moc podłączanej instalacji nie może 
być większa niż moc przyłączabyć większa niż moc przyłącza (można podłączyć  (można podłączyć 
większą moc, ale po złożeniu wniosku do zakładu większą moc, ale po złożeniu wniosku do zakładu 
energetycznego i przyznania warunków na zwiększenie energetycznego i przyznania warunków na zwiększenie 
mocy)mocy)

• Instalacje do 40 kWp (tzw mikroinstalacje) – ich Instalacje do 40 kWp (tzw mikroinstalacje) – ich 
podłączenie nie wymaga zezwoleń, projektów itp. podłączenie nie wymaga zezwoleń, projektów itp. 
Powyżej tej mocy musimy już realizować inwestycję jako Powyżej tej mocy musimy już realizować inwestycję jako 
inwestycję budowlaną - roboty budowlane wraz z inwestycję budowlaną - roboty budowlane wraz z 
wymaganą dokumentacjąwymaganą dokumentacją

• Podłączenie mikroinstalacji polega na zgłoszeniu Podłączenie mikroinstalacji polega na zgłoszeniu 
gotowości do zakładu energetycznego. Pracownicy gotowości do zakładu energetycznego. Pracownicy 
przyjeżdżają wymieniają lub programują licznik na przyjeżdżają wymieniają lub programują licznik na 
dwukierunkowy. dwukierunkowy. Ta czynność jest darmowaTa czynność jest darmowa

• Nie ma przymusu wynoszenia licznika (układu Nie ma przymusu wynoszenia licznika (układu 
pomiarowego) na zewnątrz budynku (dotyczy liczników pomiarowego) na zewnątrz budynku (dotyczy liczników 
zlokalizowanych w środku budynku).zlokalizowanych w środku budynku).



  

Przykłady zużycia energii przez:Przykłady zużycia energii przez:



  

Zalety instalacji PVZalety instalacji PV
• Wykorzystujemy prąd na bieżące potrzeby własneWykorzystujemy prąd na bieżące potrzeby własne
• Nadwyżka (niewykorzystany prąd) odprowadzany jest do sieci Nadwyżka (niewykorzystany prąd) odprowadzany jest do sieci 

i w niej magazynowanyi w niej magazynowany
• Gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje, to pobierany jest Gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje, to pobierany jest 

prąd z sieci – możliwość odebrania nadwyżki zmagazynowanej prąd z sieci – możliwość odebrania nadwyżki zmagazynowanej 
w sieci energetycznejw sieci energetycznej

• Bilansowanie międzyfazowe dla instalacji 3 fazowejBilansowanie międzyfazowe dla instalacji 3 fazowej
• Zastosowanie systemu OPUST (net metering), czyli Zastosowanie systemu OPUST (net metering), czyli 

bilansowanie energii oddanej i pobranej z siecibilansowanie energii oddanej i pobranej z sieci
• Dla instalacji do 10kW sprzedawca energii dokonuje Dla instalacji do 10kW sprzedawca energii dokonuje 

rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzanej przez rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzanej przez 
prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii 
elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 
0,80,8

• Dla instalacji powyżej 10kW do 40 kW w stosunku 1 do 0,7Dla instalacji powyżej 10kW do 40 kW w stosunku 1 do 0,7



  

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja 
długoterminowa i wykonana długoterminowa i wykonana 
profesjonalnie będzie działała minimum 25 profesjonalnie będzie działała minimum 25 
lat. Na taki okres czasu dawana jest lat. Na taki okres czasu dawana jest 
również maksymalna gwarancja na również maksymalna gwarancja na 
urządzenia wchodzące w jej składurządzenia wchodzące w jej skład

• Gwarancja na inwertery w zależności od producenta od 5 Gwarancja na inwertery w zależności od producenta od 5 
do 12 lat w standardzie. U niektórych producentów do 12 lat w standardzie. U niektórych producentów 
można rozszerzyć gwarancje za dodatkową opłatą do 25 można rozszerzyć gwarancje za dodatkową opłatą do 25 
latlat

• Gwarancja na panele (uzysk mocy - ich sprawność)Gwarancja na panele (uzysk mocy - ich sprawność)
- po 10 latach zachowanie minimum 90% sprawności- po 10 latach zachowanie minimum 90% sprawności

        - po 25 latach zachowanie minimum 80% sprawności- po 25 latach zachowanie minimum 80% sprawności



  

KOLEKTORY SŁONECZNEKOLEKTORY SŁONECZNE

• Energia słoneczna docierająca do Energia słoneczna docierająca do 
kolektora zamieniana jest na energię kolektora zamieniana jest na energię 
cieplną nośnika ciepła, którym może być cieplną nośnika ciepła, którym może być 
ciecz (np. glikol, ciecz) lub gaz (np. ciecz (np. glikol, ciecz) lub gaz (np. 
powietrze)powietrze)

• Kolektory te znajdują zastosowanie Kolektory te znajdują zastosowanie 
głównie do produkcji ciepłej wody głównie do produkcji ciepłej wody 
użytkowej i rzadziej w instalacjach użytkowej i rzadziej w instalacjach 
grzewczych.grzewczych.



  



  

SPOSÓB DOBORU KOLEKTORÓWSPOSÓB DOBORU KOLEKTORÓW

• <3 osoby – 2 kolektory płaskie o łącznej <3 osoby – 2 kolektory płaskie o łącznej 
powierzchni min 4,6m2=>x50l/m2 kolektora powierzchni min 4,6m2=>x50l/m2 kolektora 
słonecznego/dobę = ok 230l/dobę słonecznego/dobę = ok 230l/dobę 

• 4-7 osób – 3 kolektory płaskie o łącznej 4-7 osób – 3 kolektory płaskie o łącznej 
powierzchni min 6,9m2=>x50l/m2 kolektora powierzchni min 6,9m2=>x50l/m2 kolektora 
słonecznego/dobę = ok 345l/dobęsłonecznego/dobę = ok 345l/dobę

• 8-10 osób – 4 kolektory płaskie o łącznej 8-10 osób – 4 kolektory płaskie o łącznej 
powierzchni min 9,6m2=>x50l/m2 kolektora powierzchni min 9,6m2=>x50l/m2 kolektora 
słonecznego/dobę = ok 480l/dobęsłonecznego/dobę = ok 480l/dobę



  

POMPA CIEPŁAPOMPA CIEPŁA
Urządzenie, które podnosi temperaturę pobranego ciepła z Urządzenie, które podnosi temperaturę pobranego ciepła z 

otoczenia do poziomu temperatury wymaganego dla otoczenia do poziomu temperatury wymaganego dla 
celów grzewczych nazywamy pompą ciepła.celów grzewczych nazywamy pompą ciepła.

Pompa ciepła pobiera określoną ilość energii cieplnej z Pompa ciepła pobiera określoną ilość energii cieplnej z 
dolnego źródła ciepła, którym może być grunt, woda dolnego źródła ciepła, którym może być grunt, woda 
gruntowa, powietrze itp,. I za pomocą procesów gruntowa, powietrze itp,. I za pomocą procesów 
termodynamicznych przenosi je do górnego źródła termodynamicznych przenosi je do górnego źródła 
ciepła, które bezpośrednio stanowi system grzewczy ciepła, które bezpośrednio stanowi system grzewczy 
budynku. Pompa ciepła pobierając 1 kWh energii budynku. Pompa ciepła pobierając 1 kWh energii 
elektrycznej pobiera z otoczenia 1-4 kWh ciepła i elektrycznej pobiera z otoczenia 1-4 kWh ciepła i 
następnie w łącznej ilości 2-5 kWh przekazuje to ciepło następnie w łącznej ilości 2-5 kWh przekazuje to ciepło 
do systemu grzewczego (współczynnik efektywności do systemu grzewczego (współczynnik efektywności 
energetycznej COP 2-5)energetycznej COP 2-5)



  

POMPA CIEPŁAPOMPA CIEPŁA

• Pompa ciepła jest niskotemperaturowym Pompa ciepła jest niskotemperaturowym 
źródłem energii (40-60 st C)źródłem energii (40-60 st C)

• Zalecana jest dla nowo budowanych obiektów Zalecana jest dla nowo budowanych obiektów 
lub po termomodernizacji, w których lub po termomodernizacji, w których 
zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe lub zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe lub 
niskotemperaturowe grzejnikiniskotemperaturowe grzejniki

• Ze względu na znaczny pobór energii Ze względu na znaczny pobór energii 
elektrycznej zalecane jest połączenie z elektrycznej zalecane jest połączenie z 
instalacją fotowoltaicznąinstalacją fotowoltaiczną

• Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym 



  



  



  

Powietrzna pompa ciepłaPowietrzna pompa ciepła



  



  

PORÓWNANIE PORÓWNANIE 



  

INSPEKCJE TERENOWEINSPEKCJE TERENOWE
ANALIZA MOŻLIWOŚCI BUDOWY ŹRÓDŁA OZEANALIZA MOŻLIWOŚCI BUDOWY ŹRÓDŁA OZE

Inspektorzy Terenowi – ich zadaniem jest Inspektorzy Terenowi – ich zadaniem jest 
zebranie wszystkich niezbędnych informacji zebranie wszystkich niezbędnych informacji 
podczas weryfikacji terenowej, danych podczas weryfikacji terenowej, danych 
osobowych, lokalizacyjnych, pomiarów.osobowych, lokalizacyjnych, pomiarów.

Ostateczna weryfikacja odbywa się w Dziale Ostateczna weryfikacja odbywa się w Dziale 
Technicznym FirmyTechnicznym Firmy

INSPEKTORZY - ZEBRANIE DANYCH – INSPEKTORZY - ZEBRANIE DANYCH – 
DZIAŁ TECHNICZNY – ANALIZA -DECYZJA-DZIAŁ TECHNICZNY – ANALIZA -DECYZJA-

RAPORTRAPORT



  

Koszty przeprowadzenia inspekcji i Koszty przeprowadzenia inspekcji i 
analizyanalizy

  Cena za kompleksowe przeprowadzenie inspekcji i Cena za kompleksowe przeprowadzenie inspekcji i 
analizy pod kątem możliwości montażu instalacji analizy pod kątem możliwości montażu instalacji 
OZE wynosi maksymalnie 160 brutto zł OZE wynosi maksymalnie 160 brutto zł 
niezależnie, czego ma dotyczyć.niezależnie, czego ma dotyczyć.

Analiza może być wykorzystana również i w Analiza może być wykorzystana również i w 
przyszłości – nabór z II kwartału tego roku jest przyszłości – nabór z II kwartału tego roku jest 
naborem pierwszej transzynaborem pierwszej transzy

Jeżeli po pierwszej wizycie okaże się, że nie ma Jeżeli po pierwszej wizycie okaże się, że nie ma 
możliwości montażu instalacji z powodu np. możliwości montażu instalacji z powodu np. 
słabej konstrukcji dachowej, to opłata nie jest słabej konstrukcji dachowej, to opłata nie jest 
pobierana.pobierana.



  

UWAGA!UWAGA!

Nie montuje się urządzeń – Nie montuje się urządzeń – 
elementów instalacji elementów instalacji 

Odnawialnych Źródeł Energii Odnawialnych Źródeł Energii 
na dachach pokrytych na dachach pokrytych 

materiałami zawierającymi materiałami zawierającymi 
azbestazbest



  

Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę
Do prezentacji wykorzystano źródła:Do prezentacji wykorzystano źródła:

http://www.doekogroup.pl/http://www.doekogroup.pl/
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