


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 OŚ Priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie:
5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” w
województwie Podlaskim przewidziana jest możliwość pozyskania
przez Gminę dofinansowania na kompleksową instalację
fotowoltaiczną lub/i instalację solarną.

Poziom dofinansowania do 85% w przypadku projektów
nie objętych pomocą publiczną.



Nieprzekraczalna moc instalacji 
zasilanej energią słoneczną 

zarówno w przypadku 
pozyskiwania energii cieplnej jak 

i energii eklektycznej 
do 2 MWth/MWe



1. Poprawa jakości powietrza poprzez zredukowanie emisji
zanieczyszczeń związanych z przetwarzaniem paliw kopalnianych;

2. Redukcja efektu cieplarnianego;
3. Ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń

środowiska;
4. Zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii;
5. Stworzenie warunków konkurencji między producentami energii

(ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania)

która służy zapewnieniu korzyści ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych płynących z działań 

zmniejszających emisję zanieczyszczeń.



Największym źródłem energii odnawialnej, a jednocześnie
źródłem najtańszym i najbardziej dostępnym dla nas jest Słońce.
Energia promieniowania słonecznego jest też energią, która
z punktu widzenia ochrony środowiska jest najbardziej „czystą”
postacią energii. Możemy ją pozyskać bez emisji jakichkolwiek

zanieczyszczeń do środowiska
naturalnego. Energia ta już od
wieków wykorzystywana jest przez
ludzi np. do suszenia płodów
rolnych.



 Roczna   wielkość   napromieniowania
wynosi     w    zależności    od     położenia 
geograficznego od 900 do 1150 kWh/m2

 Średnie       nasłonecznienie       wynosi 
1600 godzin/rok

 Warunki   meteorologiczne   w   Polsce
charakteryzują               się                bardzo 
nierównomiernym    rozkładem   gęstości 
promieniowania   słonecznego   w    cyklu 
rocznym, jak i dobowym

 Zimą  nasłonecznienie  jest  aż  siedem 
razy niższe niż latem



Instalacja fotowoltaiczna Instalacja kolektorów 
słonecznych





 rodzaju użytego kolektora;
pochylenia i orientacji kolektora;
 ilości energii promieniowania słonecznego;
właściwego doboru elementów składowych instalacji;
poprawnego określenia zapotrzebowania na c.w.u.;
 stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez 

kolektor.









 Najefektywniej w ciągu roku
instalacja pracuje przy
nachyleniu kolektora w
stosunku do powierzchni ziemi
pod kątem 40°

 Powierzchnia kolektora
powinna być skierowana na
południe z tolerancją ± 45°







RODZAJ INSTALACJI 

OZE

ŚREDNI KOSZT 

INSTALACJI

KOSZT PO STRONIE 

INWESTORA 15%

INSTALACJA SOLARNA: 

3 kolektory, zbiornik 300 l
ok. 11 000 PLN ok. 1 650 PLN




