Zmiana (2) Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby
gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce” z dnia 23.10.2018r.

§1
Na podstawie § 8 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(RPO WSL) wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 Instalacje OZE ust. 2 w brzmieniu:
1. W projekcie przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych, których głównym przeznaczeniem będzie
wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby uczestnika projektu (potrzeby socjalnobytowe). Przeciętnie w systemach fotowoltaicznych dobieranych na podstawie rocznego zużycia energii
przyjmuje się wielkość instalacji w proporcji 1 kW mocy zainstalowanej dla 1000 kW zużywanej energii.
Pomimo niewielkiej mocy zainstalowanych paneli, w okresach silniejszego nasłonecznienia będą
występowały nadwyżki energii, dlatego istnieje możliwość oddawania wyprodukowanej, a nie zużytej na
bieżąco energii, do sieci (tj. bycie prosumentem) i uzyskania „opustów” w cenie energii zgodnie z
obowiązującymi prawami i obowiązkami prosumentów. Reguły współpracy z dystrybutorem energii
elektrycznej
znajdują
się
na
stronie
http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-dosieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx
ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
2.

W projekcie przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych, których przeznaczeniem będzie
wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby uczestnika projektu (potrzeby socjalnobytowe). Przeciętnie w systemach fotowoltaicznych dobieranych na podstawie rocznego zużycia energii
przyjmuje się wielkość instalacji w proporcji 1 kW mocy zainstalowanej dla 1000 kW zużywanej energii.
Pomimo niewielkiej mocy zainstalowanych paneli, w okresach silniejszego nasłonecznienia będą
występowały nadwyżki energii, dlatego istnieje możliwość oddawania wyprodukowanej, a nie zużytej na
bieżąco energii, do sieci (tj. bycie prosumentem) i uzyskania „opustów” w cenie energii zgodnie z
obowiązującymi prawami i obowiązkami prosumentów. Reguły współpracy z dystrybutorem energii
elektrycznej
znajdują
się
na
stronie
http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-dosieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx

§ 3 Instalacje OZE ust. 5 w brzmieniu:
5.Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej
wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała 120% całkowitej wartości energii elektrycznej
zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w rocznym okresie rozliczeniowym. Ostatecznie o
doborze odpowiedniej instalacji zadecyduje projektant.
ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
5. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji
nie przekraczał realnego zapotrzebowania na energię prosumenta w rocznym okresie rozliczeniowym.
Ostatecznie o doborze odpowiedniej instalacji zadecyduje projektant.

§2
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
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