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Instrukcja

Nasz E-Book jest interaktywny, znajdą w nim
Państwo mnóstwo odnośników, wiele elementów
które zaprowadzą do poszczególnych zakładek
na naszej stronie bądź naszego konta na portalu
YouTube.
Strzałki te służą do zmiany stron.

Tą ikoną oznaczone zostały odnośniki do naszej strony, gdzie
znajdą Państwo ciąg dalszy artykułów bądź inne ciekawe
materiały.

Kliknij tutaj!

Przycisk przeniesie Państwa do konkretnego artykułu.

Ikona ta przeniesie Państwa do naszego kanału na platformie YouTube, gdzie znajdą Państwo filmy z naszych realizacji
oraz inne ciekawe materiały.

https://www.edisonenergia.pl/
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O nas

Edison Energia to zespół osób, których połączyła pasja do fotowoltaiki. Każdego dnia montujemy dla Was instalacje fotowoltaiczne na
terenie całego kraju. Posiadamy przeszło 50 ekip montażowych oraz
20 wykwalifikowanych inżynierów projektantów. Do każdego Klienta
podchodzimy indywidualnie i zapewniamy mu wsparcie na każdym
etapie projektu.
Chcemy być jak najbliżej potrzeb Klienta, dlatego nie ograniczamy się
jedynie do sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, ale również oferujemy kompleksową obsługę oraz wsparcie w otrzymaniu dotacji oraz
finansowania instalacji fotowoltaicznej. Edison Energia to również
gwarancja udanej inwestycji na co najmniej 25 lat.
Gwarantujemy najtańszy system finansowania. Wspieramy Naszych
Klientów na każdym etapie projektu w najwyższym standardzie VIP
Care na rynku. Dzięki naszym rozwiązaniom pożegnasz rachunki za
prąd raz na zawsze, zyskasz pieniądze i spokój na lata.
Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy gwarancję zysków finansowych z produkcji energii z paneli słonecznych w ramach oferty
abonamentowej. Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania obniżającego koszty energii elektrycznej, czy zależy Ci na Polsce wolnej
od smogu sprawimy, że korzystanie z energii słonecznej będzie dla
Ciebie satysfakcjonującym doświadczeniem.

https://www.edisonenergia.pl/
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Współpraca

Edison Energia to pierwsza firma fotowoltaiczna w Polsce, która
oficjalnie współpracuje z uczelnią wyższą. Zbudowaliśmy laboratorium dla Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, prowadzimy też wykłady dla studentów SGGW. Jesteśmy
też partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki
Słonecznej. Patronem Medialnym Edison Energia jest grupa Polska
Press, wydawca m.in. portalu naszemiasto.pl.

Współpraca

Zaufanie

Patron medialny

https://www.edisonenergia.pl/
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Dla Ciebie

W Polsce na przestrzeni lat obserwujemy stały wzrost cen energii elektrycznej. W najbliższych latach czekają nas kolejne podwyżki i wzrost kosztów
życia. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz wyprodukować nawet do 90%
potrzebnej energii i cieszyć się wolnością energetyczną produkując własną
energię zyskujesz niezależność finansową oraz spokój na lata.

Instalacja fotowoltaiczna to najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy szukają realnej oszczędności. Dzięki
doświadczeniu i pasji realizujemy misję zapewnienia niezależności
energetycznej polskim rodzinom i firmom.

Dlaczego Edison Energia?
Chcemy być jak najbliżej Twoich potrzeb, dlatego nie ograniczamy się
jedynie do sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, ale również oferujemy kompleksową obsługę oraz wsparcie w otrzymaniu dotacji i finansowania instalacji fotowoltaicznej. Edison Energia to także gwarancja
udanej inwestycji na co najmniej 25 lat.

Oszczędności
Ceny prądu nigdy nie były wyższe. Coroczne podwyżki prądu są
mocno odczuwalne w naszym budżecie domowym. Decydując się na
własną instalację fotowoltaiczną staniesz się #podwyżkoodporny.

https://www.edisonenergia.pl/
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Gwarancja
Gwarancja na panele słoneczne wynosi 25 lat, a dobrej jakości panele
fotowoltaiczne mogą służyć nawet przez 40 lat.

Niezależność
Decydując się na własne panele fotowoltaiczne stajesz się niezależnym dostawcą prądu. Wyprodukowana energia zostaje przeznaczona
na bieżące potrzeby, a nadwyżki mogą być wykorzystane w nocy lub
w okresie mniejszego uzysku np. w miesiącach zimowych. Dodatkowo koszty eksploatacji są bardzo niskie, a sama instalacja niemalże
bezobsługowa.

Ochrona środowiska
Energia wytwarzana przez panele fotowoltaiczne jest czysta i cicha
- jedynie falownik wytwarza dźwięk w wysokości ok. 18-25 dB, który
odpowiada ludzkiemu szeptowi. Instalacja nie emituje CO2, czyli nie
ingeruje w środowisko oraz nie produkuje szkodliwych dla ludzi
i zwierząt substancji. Nie wytwarza również opadów, a do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest koniecznie doprowadzenie wody.

Dotacja
Instalacje fotowoltaiczne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Stale przybywa osób chcących korzystać z czystej energii.
Aby podtrzymać ten trend, Państwo oferuje wiele rozwiązań wspierających inwestycje w panele słoneczne. Jedną z propozycji jest
rządowy program „Mój Prąd”.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dotacjach?

Kliknij tutaj!

https://www.edisonenergia.pl/
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Dofinansowanie z programu
“Mój Prąd”

Dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd znane jest już chyba wszystkim tym, którzy posiadają lub dopiero zastanawiają się nad
instalacją własnych paneli fotowoltaicznych.
Nie bez przyczyny – wysokość dofinansowania sięga nawet 5000 zł.
Program ma na celu rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce,
co według rządu przyczyni się do spełnienia zobowiązań klimatycznych względem UE. Edison Energia zawarł porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania Programu „Mój Prąd”, co w praktyce
oznacza, iż wnioskodawcy współpracujący z naszą firmą jeszcze
szybciej otrzymają dotacje na instalację fotowoltaiczną.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
w programie Mój Prąd?
Zacznijmy może od tego, iż program skierowany jest wyłącznie
do osób fizycznych wytwarzających energię na własne potrzeby,
mających podpisaną umowę z zakładem energetycznym.
Za mało informacji?
Aby dowiedzieć sie więcej odwiedź naszą stronę,
klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Ulga termomodernizacyjna
Na czym polega?
Głównym celem wprowadzenia przez Państwo ulgi termomodernizacyjnej i wsparcia w postaci dofinansowania Mój Prąd, jest poprawa
jakości powietrza. Państwo podejmuje wiele działań mających na
celu zachęcenie nas do inwestowania w odnawialne źródła energii.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?
Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku kwoty wydatków poniesionych na realizację prac termomodernizacyjnych
w domu jednorodzinnym – czyli związanych z wymianą źródeł ciepła
starej generacji oraz termoizolacją. Wykaz wszystkich wydatków na
materiały i usługi objętych ulgą termomodernizacyjną został dokładnie określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Kogo dotyczy ulga termomodernizacyjna?
Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według
skali podatkowej lub stosujący jednolitą stawkę 19 %, a także osoby
płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby dowiedzieć sie więcej odwiedź naszą stronę,
klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Fotowoltaika

co to jest ekologiczna energia?
Słysząc słowo fotowoltaika, zastanawiasz się, co to jest? Prawdopodobnie kojarzysz natomiast pojęcie paneli słonecznych, które z nie
do końca znanych nam powodów znacznie lepiej przyjęło się w języku polskim. Takie skojarzenie na początek jednak wystarczy.

Dane pochodzące z Google Trends wyraźnie wskazują, że popularność wyszukiwań słowa fotowoltaika w polskim Internecie stale
rośnie.

https://www.edisonenergia.pl/
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Fotowoltaika (w skrócie PV od ang. photovoltaics) to przetwarzanie
światła słonecznego na energię elektryczną, które odbywa się za
pomocą zamontowanych na dachu paneli. Jest to zjawisko wnikliwie
badane przed fizyków, fotochemików oraz elektrochemików już od
XIX wieku.
Jako sposób pozyskiwania energii fotowoltaika od wielu lat uznawana jest za doskonałą alternatywę dla tradycyjnie wytwarzanego
prądu. Z czego wynika ta popularność?
Przede wszystkim ze stale rosnących cen prądu, które zniechęcają
obywateli do korzystania z publicznych lub prywatnych usług energetycznych. Drugi, niemniej ważny powód, to brak negatywnego wpływ
na środowisko, co w obliczu dyskusji o katastrofalnych skutkach
zmian klimatycznych, jest nie bez znaczenia. Jak w praktyce wygląda
pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł?

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?
Aby pozyskać energię elektryczną z promieni słonecznych niezbędna
jest profesjonalna instalacja fotowoltaiczna. Co to jest i na czym polega jej działanie? Są to moduły zbudowane z ogniw połączonych szeregowo w ramie. Ogniwa te to tak naprawdę niewielkich rozmiarów
kwadraciki, w których w ciągu dnia zachodzi efekt fotowoltaiczny.
Jesteś ciekaw dalszej części artykułu?
Odwiedź naszą stronę, klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Z czego wynika stale rosnące
zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł?

Fotowoltaika to wady i zalety, które należy wziąć pod uwagę przed
ostateczną decyzją o inwestycji w domową elektrownię. Do rozwoju
tego rozwiązani w Polsce niewątpliwie przyczyniła się nowelizacja
ustaw o odnawialnych źródłach energii, która wspiera prosumentów
(prosument = konsument + producent), ale to przecież nie wszystko.
Dowiedz się, jakie wady i zalety ma fotowoltaika i podejmij świadomą
decyzję.

+

Zalety fotowoltaiki
Zalety fotowoltaiki są niepodważalne, szczególnie jeśli weźmiesz pod
uwagę wysokość dotychczasowych rachunków za prąd. Przyjrzyjmy
się jednak bliżej korzyściom wynikającym z instalacji fotowoltaicznej.

1. Niezależność od podwyżek cen prądu

Nikt nie lubi stale rosnących rachunków, które obciążają domowy
budżet. Fotowoltaika daje niezależność od wzrostu cen prądu na
następne 40 lat. Jest to zatem rozwiązanie umożliwiające oszczędność pieniędzy.

2. Ogólnodostępne źródło energii za darmo
Energia pochodząca ze słońca jest darmowa (i póki co nie zanosi
się na to, by słońce sprywatyzowano), a co więcej należy do źródeł
odnawialnych. Oznacza to, że masz do niej nieograniczony dostęp.

https://www.edisonenergia.pl/
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3. Ekologiczny sposób pozyskiwania prądu

Jedną z najczęściej podkreślanych zalet fotowoltaiki jest niska
szkodliwość dla środowiska. Co to oznacza w praktyce? Przy stałej
produkcji prądu instalacja nie emituje CO2, czyli nie ingeruje w środowisko oraz nie wytwarza szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji.
Nie wytwarza również opadów, a do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest koniecznie doprowadzenie wody.

-

Wady fotowoltaiki
1. Cena instalacji

Największym i najczęściej wymienianym minusem jest cena instalacji, choć koszty inwestycji z roku na rok są coraz mniejsze. Wiele
w tej kwestii zmieniły również możliwości dofinansowania czy ulga
podatkowa.

2. Zależność od Słońca

Jako wadę wskazuje się również na uzależnienie od promieniowania
słonecznego, które wpływa na wydajność paneli. Rzeczywiście się
ona zmniejsza, ale nie prowadzi do całkowitego braku energii.

3. Umiejscowienie instalacji

Panele nie sprawdzą się w przypadku zacienionych miejsc lub dachów skierowanych na północ.
Chcesz poznać więcej zalet i wad?
Odwiedź naszą stronę, klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Słoneczna dominacja Niemiec

Poziom łącznej mocy zainstalowanej w fotowoltaice u naszych
zachodnich sąsiadów to już blisko 51 gigawatów! Zeszły rok był pod
tym względem rekordowy – bo w tym czasie w Niemczech powstały
elektrownie słoneczne o mocy blisko 4 GW, co wraz z istniejącymi już
instalacjami dało wynik niespełna 50 GW.

Tak dobrze, że aż źle?
Początek 2020 roku również był obiecujący, bo tendencja wzrostowa
została utrzymana. Niemcy są więc coraz bliżej osiągnięcia poziomu
52 GW – co jednak budzi sporo obaw. Dlaczego? Bo przekroczenie
tego progu mogłoby oznaczać koniec rządowego wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych, a takie limity zapisano w niemieckim prawie.

Nie taki koronawirus straszny…
To sprawiło, że w ostatnich miesiącach wśród tych, którzy chcieli
zainwestować we własną elektrownię słoneczną pojawiło się wiele
wątpliwości. Inwestorzy nie mieli pewności czy ich nowe instalacje
będą objęte wsparciem – czyli mówiąc wprost – czy zdążą przed
zakręceniem kurka z rządowymi pieniędzmi. To sprawiło, że tempo
rozwoju fotowoltaiki w Niemczech znacznie wyhamowało i co ciekawe – przyczyną tej „zadyszki” nie był wcale koronawirus!

https://www.edisonenergia.pl/
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Podniesiona poprzeczka
Jednak niemiecki rząd ostatecznie zmienił przepisy i usunął z ustawy
zapis o granicy 52 GW dla dofinansowania inwestycji fotowoltaicznych. Do wprowadzenia takich zmian gorąco namawiali rządzących
przedstawiciele Niemieckiego Stowarzyszenia Handlu Energią
Słoneczną – organizacji działającej na rzecz rozwoju fotowoltaiki.
Organizacja przygotowała nawet plan o nazwie ”Let’s go”, który zakłada dalszą promocję elektrowni słonecznych.

Słońce lekarstwem na kryzys
Według Stowarzyszenia – utrzymanie dotychczasowego tempa
rozwoju branży fotowoltaicznej może mieć zbawienny wpływ na
kondycję niemieckiej gospodarki, tak poważnie nadwyrężonej przez
epidemię COVID-19. Eksperci szacują, że niemiecki przemysł fotowoltaiczny może w najbliższym czasie stworzyć co najmniej 50 000
miejsc pracy i znacznie przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych – narzuconych przez unijne przepisy. Prognozy zakładają
też, że do 2022 roku roczna moc niemieckich instalacji
fotowoltaicznych zostanie potrojona.

Więcej ciekawych artykułów?
Odwiedź naszą stronę, klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/

02d

Edukacja, informacje
Energia prosto ze Słońca

Koniec wsparcia dla fotowoltaiki

Na szczęście tylko w Szwecji. Decyzją tamtejszego rządu tylko do
7 lipca będzie można uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków.
To dość zaskakujący ruch, bo Szwecja nie należy wcale do liderów
jeśli chodzi o produkcję energii słonecznej. Pod tym względem zajmuje dość odległe – bo 17-te miejsce w Unii Europejskiej. Ubiegły rok
Szwedzi zamknęli z wynikiem 689 MW jeśli chodzi o moc pochodzącą z fotowoltaiki, a w samym 2019 roku z nowopowstałych elektrowni uzyskano 270 MW.

Fotowoltaika vs. koronawirus
Decyzja o wycofaniu się ze wsparcia dachowych instalacji może więc
zaowocować nagłym spowolnieniem nie tylko sektora energii
słonecznej ale całej branży OZE. Przedstawiciele szwedzkiego przemysłu słonecznego w swoich prognozach idą jeszcze dalej
i podkreślają, że wycofanie wsparcia może oznaczać wręcz zatrzymanie całego sektora. Rządowe pieniądze były kołem zamachowym
dla rozwoju branży fotowoltaicznej w Szwecji. Co na to rząd? Władze
swoją decyzję usprawiedliwiają po części pandemią. Według polityków walka z koronawirusem znacząco opóźniła wiele inwestycji
i osłabiła gospodarkę, więc konieczne są cięcia wydatków.

Będą ulgi – ale dla wybranych
Owszem, dopłaty do instalacji dachowych mają się skończyć ale Ci,
którzy chcą zainwestować we własną elektrownię słoneczną będą
mogli w zamian skorzystać z ulg podatkowych. Jednak dokładne zasady działania tego systemu wsparcia nie są jeszcze do końca znane.

https://www.edisonenergia.pl/
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Wiadomo jedynie, że miałyby obowiązywać od stycznia ale nie każdy
będzie mógł z nich skorzystać. Najprawdopodobniej odliczenia będą
przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych. Przedsiębiorstwa
mają być wyłączone z tego systemu wsparcia.
Według prognoz przygotowanych jeszcze przed wybuchem epidemii
koronawirusa – w ciągu kilku najbliższych lat moc energii produkowanej ze słońca miała wzrosnąć w Szwecji do 1,7 TWh.

Więcej ciekawych artykułów?
Odwiedź naszą stronę, klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Dzikie zwierzęta na ulicach miast,
ryby swobodnie pływające po
weneckich kanałach i wreszcie –
czystsze powietrze

Epidemia koronawirusa, z którą zmagamy się od kilku miesięcy okazała się zbawienna dla otaczającej nas przyrody. W trosce o swoje
zdrowie ograniczyliśmy kontakty z innymi ludźmi, przez co ulice
miast na pewien czas niemal zupełnie opustoszały. Wiele firm musiało ograniczyć bądź całkowicie zawiesić swoją działalność.
Zniknął tłok, zgiełk i korki. I choć dla wielu z nas obostrzenia wprowadzone w ramach walki z epidemią okazały się przekleństwem
– to w tym czasie środowisko wzięło „głęboki oddech”. I to niemal
dosłownie. Choć wciąż jeszcze czekamy na wyniki dokładnych analiz
dotyczących wpływu epidemii na przyrodę – to do tej pory dało się
zauważyć, że zmiana naszego dotychczasowego trybu życia mogła
przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Więcej czasu spędzamy w domu, mało się przemieszczamy – co
widać szczególne w centrach miast. Był czas, że korki niemal całkowicie zniknęły – co z pewnością – ograniczyło emisję spalin.
Jak wynika z danych ze stacji pomiarowych Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska – w centrach miast i przy trasach o dużym
natężeniu ruchu - zanieczyszczenia powietrza spadły o prawie 30%.
Niestety inaczej wygląda sytuacja na obszarach o zabudowie jednorodzinnej – gdzie częste przebywanie w domach sprzyja wzrostowi
emisji zanieczyszczeń, szczególnie jeśli mieszkańcy stosują niewłaściwy opał do ogrzewania swoich domów.

https://www.edisonenergia.pl/
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W tym czasie w Chinach, czyli w kraju gdzie wybuchła epidemia – według
obserwacji przeprowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną
i NASA – znacznie spadło stężenie dwutlenku azotu w powietrzu – różnicę
widać nawet na zdjęciach satelitarnych.

Podobnie było we Włoszech. Z danych dostarczonych przez europejskiego satelitę Copernicus Sentinel, który jest najdokładniejszym
urządzeniem mierzącym zanieczyszczenia powietrza – wynika,
że emisja dwutlenku azotu spadła również na terenie północnych
Włoch – co zbiegło się z wprowadzeniem surowych obostrzeń
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Więcej ciekawych artykułów?
Odwiedź naszą stronę, klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Więcej mocy, nowe cele
Zawrotne tempo rozwoju fotowoltaiki w Polsce sprawia, że Ministerstwo Klimatu coraz głośniej mówi o zmianie celów jeśli chodzi o potencjał elektrowni słonecznych. Według wiceministra Ireneusza Zyski
– rządowego pełnomocnika ds. OZE możliwe, że konieczna będzie
korekta założeń do Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz unijnych
wymogów dotyczących energii i klimatu.

We wspomnianym dokumencie – przewiduje się, że za 20 lat będziemy mieli zainstalowane ponad 20 GW mocy w fotowoltaice. Tymczasem już dziś Polska przekroczyła poziom 2 GW. Co ciekawe – zainstalowanie pierwszego gigawata zajęło nam 8 lat. Na zainstalowanie
kolejnego GW potrzebowaliśmy również 8 - ale miesięcy! Wszystko
wskazuje też na to, że kolejnych gigawatów będzie przybywać jeszcze
szybciej.
We wspomnianym dokumencie – przewiduje się, że za 20 lat będziemy mieli zainstalowane ponad 20 GW mocy w fotowoltaice. Tymczasem już dziś Polska przekroczyła poziom 2 GW. Co ciekawe – zainstalowanie pierwszego gigawata zajęło nam 8 lat. Na zainstalowanie
kolejnego GW potrzebowaliśmy również 8 - ale miesięcy! Wszystko
wskazuje też na to, że kolejnych gigawatów będzie przybywać jeszcze
szybciej.

Jesteś ciekaw naszych realizacji?
Odwiedź nasz kanał na YouTube,
klikając w domek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Fotowoltaika znacząca – ale nie kluczowa!
Nic więc dziwnego, że rząd myśli o zmianie celów – bo dotychczasowe założenia energetyczne – przy zachowaniu obecnego tempa
rozwoju fotowoltaiki – zrealizujemy pięć lat wcześniej. To dzięki
inwestycjom w elektrownie słoneczne udało się przekroczyć próg 10
GW mozy z OZE w Polsce. Jednak według rządowych prognoz fotowoltaika będzie posiadała mniejszy udział w miksie energetycznym
niż np. elektrownie wiatrowe. W 2025 roku energia słoneczna będzie
stanowić jedynie nieco ponad 2,5 % całkowitej produkcji energii – co
prawda udział fotowoltaiki na przestrzeni lat będzie sukcesywnie
wzrastał ale w 2040 roku wciąż będzie stanowił mniej niż 10% krajowego miksu.

Płać i płacz!
Mimo trwającego „boomu” na fotowoltaiki i równie dynamiczny
rozwój pozostałych OZE – bardzo trudno będzie sprawić, by w 2020
udział zielonej energii w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie wynosił przynajmniej 15%. W chwili obecnej ten udział wynosi
niespełna 12% i niestety w ostatnim czasie nie zanotowano istotnego wzrostu. Pocieszać możemy się tym, że nie jesteśmy jedynymi,
którzy mają takie trudności. Z podobnymi problemami boryka się też
kilka innych państw Unii Europejskiej. Jednak jeśli samodzielnie nie
uda nam się wypełnić tych założeń – tak czy siak będziemy musieli
zadbać o to by czysta energia miała większy udział krajowej produkcji energii. W związku z tym Polska może być zmuszona do uzupełnienia braków tzw. „transferami statystycznymi”. To nic innego jak po
prosty zakup energii od państw, które produkują jej więcej niż potrzebują dla zaspokojenia swoich potrzeb. A to naprawdę droga inwestycja. Przekonali się o tym ostatnio Holendrzy, którzy musieli kupić od
Duńczyków 8 TWh zielonej energii, za co zapłacili aż 100 mln euro.

https://www.edisonenergia.pl/
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Ubezpieczenia

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej instalacji fotowoltaicznych. Wraz ze wzrostem zainteresowania instalacjami PV u klientów,
pojawia się coraz więcej ofert finansowania, a także możliwość
ubezpieczenia instalacji. W poszukiwaniu możliwości uzyskania
ubezpieczenia na fotowoltaikę, o warunki oferty zapytaliśmy jednego
z ubezpieczycieli działającego na polskim rynku.
Jednym z ubezpieczycieli, którzy w swojej ofercie mają ubezpieczenia na fotowoltaikę, jest Concordia Polska TU SA. Inwestor, który zdecyduje się na skorzystanie z oferty, oprócz ubezpieczenia urządzeń
może liczyć także na ubezpieczenie od potencjalnych strat energii.
Jak to działa?

Do jakich klientów kierowana jest oferta
ubezpieczenia?
Firmy ubezpieczeniowe mają kompleksową ofertę pod kątem kilku zainteresowanych grup. W tym wypadku, oferta ubezpieczenia
instalacji odnawialnych źródeł energii dedykowana jest dla klientów
indywidualnych, rolników i przedsiębiorców będących posiadaczami
lub użytkownikami instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Jakie są warunki ubezpieczenia?
Jak twierdzi przedstawiciel ubezpieczyciela, instalacja fotowoltaiczna,
kolektor słoneczny lub pompa ciepła mogą zostać objęte ubezpieczeniem od utraty i uszkodzeń pod warunkiem, że:

https://www.edisonenergia.pl/
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1. s
 ą kompletne i gotowe do pracy, tj. po pozytywnym zakończeniu
testów próbnych i rozruchu mogą zostać uruchomione lub są
uruchomione, zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą
gotowość do użycia;
2. s
 ą przytwierdzone do budynku lub budowli, których materiałem
ścian lub dachu nie jest drewno, strzecha, folia lub plandeka, chyba
że ubezpieczone mienie znajduje się na gruncie.

Na jakich zasadach realizowane jest ubezpieczenie od strat w produkcji energii?
W ofercie zostały uwzględnione nie tylko utrata i uszkodzenie, ale
także straty w produkcji energii. To oznacza, że osoba, która wykupiła ubezpieczenie, może liczyć na zwrot pieniędzy, jeżeli instalacja
wyprodukowała mniej energii niż zakładano.

Według informacji uzyskanych od ubezpieczyciela, ubezpieczenie
straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż
zakładany przez daną instalację fotowoltaiczną jest możliwe pod
warunkiem, że objęto ochroną ubezpieczeniową stratę w produkcji
energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego przez daną instalację.

Chcesz przeczytać więcej na temat ubezpieczenia?
Odwiedź naszą stronę, klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Prawie 1GW nowych mocy!
Prawie 1 GW nowych mocy – jeszcze w tym roku! Rynek fotowoltaiki
rozwija się w zawrotnym tempie. Eksperci Instytutu Energetyki Odnawialnej przygotowali kolejną edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki
w Polsce”. Z danych zawartych w opracowaniu, wynika że w najbliższych latach będziemy coraz chętniej inwestować we własne
elektrownie słoneczne. Autorzy raportu wyliczyli, że tylko w tym roku
przybędzie 0,9 GW nowych mocy, co da łącznie ponad 2,5 GW mocy
wytwarzanej ze Słońca.

To ogromny skok. Dzięki tak dynamicznemu rozwojowi Polska zajmuje obecnie piąte miejsce w Europie pod względem rocznych przyrostów nowych mocy i wszystko wskazuje na to, że to tempo co najmniej zostanie utrzymane, choć eksperci nie wykluczają też naszego
awansu na czwartą pozycję
Tyle jeśli chodzi o moc – a co z pieniędzmi? Z raportu jednoznacznie
wynika, że w tym roku obroty na rynku fotowoltaiki przekroczą
5 mld złotych. Czyli wzrosną o 25% w porównaniu z rokiem 2019.
To w dużej mierze zasługa rządowego wsparcia, a szczególnie dotacji jakie płyną z programu „Mój Prąd”.
Tak dobre tempo rozwoju utrzyma się na pewno przez najbliższe lata.
W 2023 rok łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce może
osiągnąć 6,6 GW – a dwa lata później – w 2025 roku już blisko 8 GW.

Jesteś ciekaw naszych realizacji?
Odwiedź nasz kanał na YouTube, klikając
w domek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Rynek fotowoltaiki to też nowe miejsca pracy. Firmy z tej branży
zatrudniły w zeszłym roku sześć tysięcy osób i zapowiadają kolejne.
Przykładem może być Edison Energia. Spółka na początku roku
zatrudniała ok 80 osób. Teraz firma liczy ponad 300 pracowników,
a Kamil Sankowski – członek zarządu Edison Energia zapowiada,
że to nie koniec rekrutacji.

Cieszymy się, że dzięki temu że
rynek się rozwija, możemy
tworzyć nowe miejsca pracy
i szkolić nowe osoby.
podkreśla Kamil Sankowski.

Eksperci przestrzegają jednak przed hurraoptymizmem i zwracają
w swoim raporcie uwagę na to, że „tłuste lata” dla rynku fotowoltaiki
mogą skończyć się wraz z zakręceniem kurka z rządowym wsparciem. Branża może złapać zadyszkę w latach 2023-2024, dlatego też
istotne jest to by firmy zadbały o to by zachęcić do inwestowania
w energię słoneczną nawet wtedy, gdy skończą się dopłaty do instalacji. Edison Energia nie obawia się załamania rynku.
Jesteś ciekaw naszych realizacji?
Odwiedź nasz kanał na YouTube, klikając w domek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Pytania i odpowiedzi
Czym jest fotowoltaika?
W najprostszym ujęciu fotowoltaika to technologia przekształcająca
energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Pozwala
ona na budowę domowych elektrowni o różnych wielkościach – zaczynając od wielkich farm po mikroinstalacje zasilające pojedyncze
domy, czy nawet malutkie ogniwa np. w kalkulatorach. Edison Energia
zajmuje się kompleksową obsługą instalacji paneli fotowoltaicznych
na terenie całego kraju. Zajmujemy się także niezbędną dokumentacją, finansowaniem oraz dotacją „Mój Prąd”.

Czym jest program „Mój Prąd”?
ny do gospodarstw domowych, dzięki któremu możemy uzyskać
zwrot części kosztów instalacji fotowoltaicznej. O dotacje w ramach
tego programu mogą się ubiegać osoby fizyczne. Dofinansowaniem
objęte są instalacje większe niż 2 kW, ale mniejsze niż 10 kW. Zwrot
wynosi do 5000 zł netto. Program okazał się wielkim sukcesem,
wnioski można składać online, zarówno ich rozpatrzenie jak i wypłata pieniędzy przebiegają szybko i sprawnie. Warto dodać, że Edison
Energia jest oficjalnym partnerem Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wdrażania programu
„Mój Prąd”. Przyczyni się to do szybkości obsługi wniosków klientów
Edison Energia.

https://www.edisonenergia.pl/
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Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?
Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku
kwoty wydatków poniesionych na realizację prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym – czyli związanych z wymianą źródeł
ciepła starej generacji oraz termoizolacją. Kwota odliczenia nie może
przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji
i budynków, których jest właścicielem. Wysokość ulgi liczy się mnożąc stawkę podatku po jakiej się rozliczamy, razy koszt instalacji
pomniejszony o wysokość dofinansowania Mój Prąd. Dzięki uldze
możemy odzyskać nawet ponad 15 tysięcy złotych. Cytując ustawę:
“Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego
podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych.
Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć,
że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu
z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł”.

Na czym polega audyt i w jakim celu się go
wykonuje?
Audyt pozwala określić czy dana instalacja fotowoltaiczna została
zamontowana poprawienie, zgodnie z projektem i wytycznymi montażowymi Edison Energia.

Masz więcej pytań? Mamy więcej odpowiedzi!
Odwiedź naszą stronę, klikając w dymek.

https://www.edisonenergia.pl/
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Dziękujemy.
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