
Grupa GlobalECO



➢ pochodzimy z 3-miasta (Gdynia)

➢ funkcjonujemy od 2010 roku

➢ grupa 9 spółek powiązanych + FUNDACJA EKOLOGICZNA

➢doświadczenie energetyczne pracowników sięga 2003 roku

➢ przygotowaliśmy wnioski dotacyjne dla województw: 

pomorskie, podlaskie, wielkopolskie, małopolskie, łódzkie

➢ obecnie realizujemy wnioski w woj.: śląskim, lubuskim, 

kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim

Grupa GlobalECO:



Odnawialne źródła energii (OZE),

to takie źródła, które mają zdolność do 

odnawiania się w krótkim czasie. 

Dzięki temu uznawane są za niewyczerpalne,

w porównaniu do powszechnie stosowanych 

paliw kopalnych.

CO TO SĄ OZE?





Zalety OZE

przeciwdziałanie degradacji środowiska 

naturalnego

redukcja zanieczyszczenia wód i powietrza

(eliminacja smogu)

inwestycja jednorazowa - brak opłat 

miesięcznych lub ich znaczące ograniczenie

automatyczne, innowacyjne rozwiązania o 

długim czasie użytkowania



Rodzaje instalacji OZE
objętych programem



FOTOWOLTAIKA (PV)
OPIS DZIAŁANIA I TECHNOLOGIA

wytwarzanie energii elektrycznej



POTENCJAŁ ENERGII SŁONECZNEJ



POTENCJAŁ ENERGII PROMIENIOWANIA 

SŁONECZNEGO DLA KULI ZIEMSKIEJ

 Zainstalowanie elektrowni 

PV na wskazanym terenie 

o powierzchni 16 500 km2   

(tj. ok. 2 województw) 

pozwoliłoby na pokrycie 

CAŁEGO ŚWIATOWEGO 

zapotrzebowania na 

energię elektryczną.

 1,4 TWh energii elektr. 

rocznie z 1km2.Źródło : http://google.earth.com



Źródło: 

http://www.praze.pl/

Przedział skali 

-npomiędzy

1000 a 1050, 

co daje tylko 

5% różnicy



http://www.fotowoltaikalegnica.pl/



http://www.easysolar.pl

ELEMENTY INSTALACJI



ELEMENTY INSTALACJI

http://www.fotowoltaikalegnica.pl/

Na 1kW mocy elektrowni potrzeba:

~ 4 panele PV, co daje 

~ 7 m2 powierzchni dachu skośnego.



ELEMENTY INSTALACJI



ELEMENTY INSTALACJI



ELEMENTY INSTALACJIMONTAŻ PANELI _ południowy

Źródło:



MONTAŻ PANELI _ wschód/zachód

Źródło: www.instsani.pl



WARUNKI MONTAŻU INSTALACJI



PRODUKTYWNOŚĆ INSTALACJI W CIĄGU ROKU



UZYSK ROCZNY z INSTALACJI PV 

na terenie POLSKI (w kWh/kW)

Instalacja ustawiana na:

- południe: 1000

- południowy-wschód/południowy-zachód: 900-950

- wschód-zachód: 850

Co daje do 15% różnicy w uzyskach.

Dla potrzeb prezentacji przyjmujemy 1000 kWh/kW



KWESTIE EKONOMICZNE

Założenia:

Roczne zużycie energii elektrycznej: 3700 kWh

Cena 1 kWh energii elektrycznej: 0,65 zł

Proponowana moc instalacji: 4,32 kW (16 modułów 270 W)

Uzysk: 1000 kWh/kW rocznie

Roczna produkcja energii: 4320 kWh

Zasada bilansowania

Rozliczenie roczne z odbiorem do 80% energii oddanej do sieci.

- Około 30% zużycie własne ( 4320* 30% = 1296 kWh)

- 3024 kWh podlegają bilansowaniu, więc możemy odebrać 

3024 * 80% = 2419,2 kWh

Łącznie:1296 kWh + 2419,2 kWh = 3715,2 kWh



Pozostają do zapłaty tylko koszty stałe,

które zostaną naliczone na fakturze za energię i są to:

➢ składnik stały stawki sieciowej – 5.90zł/netto/ 1mc

➢ abonament – 1.31 zł/netto/ 1mc

➢ podatek akcyzowy – 0.02 zł/kWh

➢ opłata OZE – 2.50 zł/MWh

Suma: 5,9*12+ 1,31*12+ 0,02*3700+ 3,7*2,5=

169,77 zł brutto/za cały rok

KWESTIE EKONOMICZNE cd.



KWESTIE EKONOMICZNE cd.

Koszt instalacji 4,32 kW: 21.550 zł brutto
wg cennik IKEA(www.ikea.com)

Koszt 1kW mocy instalacji: ~5.000 zł brutto

Roczna oszczędność:  

3700 kWh*0,65 zł-170 zł= 2.235 zł

Prosty okres zwrotu: 9-10 lat

Efektywny procent dotacji:  79% (montaż na budynkach mieszkalnych)

69% (montaż na gruncie/b. gospodarczych)

Koszt instalacji po dotacji: ~4.500 zł / 6.700 zł
Prosty okres zwrotu: około 2 lat

Prosty okres zwrotu z inwestycji to ok. 2-3 lat
Prosty okres zwrotu: około 2 lat



INSTALACJE FOTOWOLTAICZE _ podsumowanie

➢niemalże całkowite ograniczenie kosztu energii elektrycznej

➢inwestycja jednorazowa

➢brak stałych kosztów obsługi

➢bezobsługowość użytkowania

➢długa gwarancja – pełna 10 lat/ 25 lat na uzysk 80%

➢długi czas użytkowania (25-30 lat)

➢stosunkowo wysoki koszt inwestycji bez dotacji



POMPY CIEPŁA
OPIS DZIAŁANIA I TECHNOLOGIA

Podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 

oraz centralne ogrzewanie (c.o.)



Zasada działania pompy ciepła



Rodzaje dolnego źródła ciepła



Budowa powietrznej pompy ciepła do c.w.u.





Gruntowa pompa ciepła do c.o.



Powietrzne pompy ciepła do c.o. 



EFEKTYWNOŚĆ POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA



ZUŻCIE ENERGII PRZEZ POMPY CIEPŁA



INSTALACJE TOWARZYSZĄCE

Źródło: http://www.pgie.pl/



POMPY CIEPŁA_ podsumowanie 

➢Nowoczesne urządzenia (pełna automatyka)

➢Bezobsługowość użytkowania,

➢Niskie koszty eksploatacji,

➢Zużycie energii elektrycznej do pracy,

➢Doskonała współpraca z fotowoltaiką,

➢Brak konieczności osobnego pomieszczenia,

➢Gwarancja 6 lat/ żywotność 20 lat/ przeglądy.



KOLEKTORY SŁONECZNE
OPIS DZIAŁANIA I TECHNOLOGIA

Podgrzewanie ciepłej wody 

użytkowej (c.w.u.)



KOLEKTORY SŁONECZNE (SOLARY)



BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW



INSTALACJE SOLARNE_ podsumowanie

➢ jednorazowy koszt inwestycyjny

➢ niskie koszty eksploatacji:

- 5-25W pompa obiegowa

- okresowe uzupełnienie/ wymiana czynnika grzewczego (glikol)

➢ c.w.u. przez ok. 5 miesięcy w roku (zamiast kotła)

➢ bezobsługowość użytkowania

➢ doskonała współpraca z kotłami c.o.

➢ gwarancja nawet 11 lat



KOTŁY NA BIOMASĘ 
OPIS DZIAŁANIA I TECHNOLOGIA

Podgrzewanie
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 
oraz centralne ogrzewanie (c.o.)





ZASADA DZIAŁANIA
ZASADA DZIAŁANIA KOTŁA



PORÓWNANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI

Cena pelletu - 750 zł/tona / Cena AGROpelletu – 450 zł/tona



KOTŁY NA PELLET _ podsumowanie

➢ spadek emisji dwutlenku węgla o 85%, dwutlenku siarki o 97% 

oraz 97% mniej emisji pyłów w odniesieniu do kotła węglowego !!!

➢ czystość w kotłowni i w kominie

➢ zasobnik paliwa na 4-6 dni

➢ automatyczny zapłon i regulator temperatury

➢ możliwość połączenia z innymi instalacjami OZE 

➢ gwarancja 6 lat

➢ przechowywanie paliwa w suchym pomieszczeniu



Statystyki poprzednich 
naborów

(dane wybrane)



4.1.1 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Stowarzyszenie gmin             

"Na Śliwkowym Szlaku"
Fotowoltaika

Kolektory 

słoneczne

Powietrzne 

pompy ciepła

Gmina Czchów 34 24 8

Gmina Gródek nad Dunacjecm 85 30 13

Gmina Iwkowa 14 7 3

Gmina Korzenna 68 12 9

Gmina Lipnica Murowana 16 7 5

Gmina Łososina Dolna 120 33

SUMA 337 113 38



4.1.1 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

4.1.1 Wojeództwo Małopolskie

Fotowoltaika Kolektory słoneczne Powietrzen pompy ciepła Kotły na pellet



4.1.2 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Liczba instalacji

Podmiot wnioskujący
Fotowoltaika Kolektory 

Koty na 

pellet
SUMA

Gmina Wolbórz 98 29 47 174

Gmina Czarnocin 24 5 19 48

Gmina Sadkowice 50 41 14 105

Gmina Cielądz 71 30 30 131

Gmina Moszczenica 162 24 180 391

Gmina Tomaszów 

Mazowiecki 153 27 58 238

Gmina Wieruszów 147 34 43 224

SUMA 705 190 391 1311



4.1.2 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE



INFORMACJE O PROGRAMIE



RPO 3.1 - PROGRAM URZ. MARSZAŁKOWSKIEGO 

DLA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Dotacje na budowę instalacji OZE,

na potrzeby budynków mieszkalnych;

KONKURS – dotacja bezzwrotna;

Nabór wniosków planowany na lipiec 2018;

Szacowane rozstrzygnięcie - marzec 2019;

Możliwość uzyskania do 79%/ 69% efektywnej dotacji 

- wkład własny to 21%/ 31%. Odjęto podatek VAT: 

8% dla b. mieszkalnego, 23% dla b. gospodarczego lub gruntu.



PRZYKŁADOWE KOSZTY INWESTYCJI

Instalacja
Szacunkowy 

koszt

Montaż na b. 

mieszkalnym

Montaż na b. 

gospodarczy

m/

gruncie

Kocioł na Pellet do C.O 14 000 zł 2 940 zł -

Kolektory słoneczne 11 000 zł 2 310 zł 3 410 zł

Powietrzna pompa 

ciepła do c.w.u.
10 000 zł 2 100 zł -

Powietrzna pompa 

ciepła do c.o. i c.w.u.
25 000 zł 5 250 zł -

Gruntowa pompa 

ciepła do c.o. i c.w.u.
50 000 zł 10 500 zł -



NASZA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

1 • Spotkanie informacyjne OZE/RPO

2 • Zgłoszenie udziału i wypełnienie ankiety

3 • Wizja lokalna i dobór instalacji

4 • Projekty instalacji OZE (opłata dalej)

5 • Złożenie wniosku przez gminę

6 • Przetarg na wykonanie instalacji

7 • Umowa z gminą i wpłata własna

8 • Prace montażowe

9 • Odbiór i uruchomienie instalacji

10 • Przyłączenie do sieci (dla PV)







WIZJA I PROJEKT powinny obejmować:

➢ Analiza stanu technicznego instalacji elektrycznej, CO, CWU

➢ Przegląd pokrycia dachu i konstrukcji,

➢ Elementy zacieniające,

➢ Optymalizacja miejsca ustawienia paneli, kolektorów,

➢ Obliczenie mocy instalacji dostosowanej do potrzeb

➢ Dobór systemu mocowania urządzeń,

➢ Oszacowanie długości przewodów instalacji,

➢ Prosta analiza ekonomiczna i ekologiczna inwestycji,

➢ Kompleksowa wycena instalacji wraz z montażem

➢ Załącznik z kartami katalogowymi proponowanych urządzeń

DOSTOSOWANA DO WYBRANEGO ŹRÓDŁA OZE



PROJEKT POWINIEN ZAWIERAĆ:



USYTUOWANIE URZĄDZEŃ



USYTUOWANIE URZĄDZEŃ



USYTUOWANIE URZĄDZEŃ



USYTUOWANIE URZĄDZEŃ



PODSUMOWANIE

➢ Realny poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 79%/ 69%.

➢ Możliwe instalacje OZE: fotowoltaika, kolektory słoneczne, kotły na pellet, powietrzne pompy 

ciepła, gruntowe pompy ciepła

➢Termin złożenia ankiety do 26.02.2018r.

➢ Indywidualny projekt dla każdego budynku

➢ Opłata za projekt 300 zł (kocioł na pellet) lub 500 zł pozostałe instalacje (+100 zł za dodatkową 
instalację)

➢ Ujęte będą we wniosku: 

- najlepsze urządzenia za atrakcyjną cenę;

- maksymalna możliwa gwarancja;

- darmowe przeglądy instalacji w okresie 5 lat;

➢ Realny czas realizacji inwestycji wynosi ok. 12-15 miesięcy 

(liczony od daty złożenia wniosku)



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

➢ Czy jest pewność uzyskania dotacji?

➢ Czy mogę ubiegać się o dotację na firmę lub na więcej niż 1  nieruchomość?

➢ Czy do projektu można zgłosić budynek w budowie lub remoncie?

➢ Czy w przypadku instalacji PV lub solarnej potrzebna jest instalacja odgromowa?

➢ Czy podczas audytu dobierane są urządzenia dla budynku?

➢ Jeśli ze zużycia wynika moc instalacji 2,5kW to, czy mogę ubiegać się o większą?

➢ Czy można się wycofać z projektu?

➢ Co, jeśli mój dach jest pokryty eternitem?

➢ Czy instalację należy ubezpieczyć?

➢ Jakie koszty ponoszę w projekcie?

MASZ PYTANIE? ZADAJ JE TERAZ



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Grupa GlobalECO

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 blok IV

(Pomorski Park Naukowo-Technologiczny)

infolinia: (+48) 58 746 99 00

e-mail: biuro@globalECO.pl

www.globalECO.pl/ankieta

Dział wsparcia technicznego:

tel. 502 757 001 

e-mail: doradcy@globalECO.pl 

mailto:biuro@globalECO.pl

