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Kim jest PROSUMENT?
Zasoby energii odnawialnej
przewyższają zapotrzebowanie energetyczne Polaków.
Nadal nie są one efektywnie
wykorzystywane.
Potencjał Odnawialnych Źródeł Energii okazuje się jeszcze wyższy, jeśli weźmie się
pod uwagę liczbę domów jednorodzinnych w Polsce (ponad 6 mln), w których można
zastosować instalacje w celu
pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Ten stan
zmieni uruchomiony przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej program dofinansowania instalacji OZE pod nazwą PROSUMENT.

Kto skorzysta?

Z programu mogą skorzystać
osoby fizyczne, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe.
PROSUMENT (PROducent +
konSUMENT) to producent
energii elektrycznej zużywający ją na potrzeby własne lub
w celu sprzedaży w ilości nie
większej niż 30 proc. energii
wytworzonej w danym roku.
Energia produkowana przez

PROSUMENTA może być zarówno energią elektryczną jak
i ciepłem - pod warunkiem,
że instalacja jest związana
z budynkiem mieszkalnym.
Działalność
PROSUMENTA
jako małego wytwórcy energii
elektrycznej nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga
wpisu do rejestru ewidencji
działalności gospodarczej.

Dofinansowanie z programu

Na lata 2014-2020 NFOŚiGW przeznaczył kwotę 600
mln zł na dofinansowanie instalacji, z czego 150 mln zł
zostanie przeznaczonych na
bezzwrotne dotacje, z możliwością zawierania umów do
2018 roku. Realizacja programu Prosument opiera się
na poziomie dotacji wynoszącym do 40 proc. Obecnie
prowadzony jest nabór pilotażowy. Potencjalni właściciele mikroinstalacji zainteresowani dofinansowaniem
swoich inwestycji mogą zgłaszać się do banków współpracujących z NFOŚiGW,
WFOŚiGW oraz gmin.
Aby otrzymać dofinansowanie z programu konieczne jest

wykorzystywanie technologii
przyjaznych środowisku i efektywnych energetycznie na potrzeby istniejących lub nowo
budowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
wielorodzinnych. Przewidziano finansowanie źródeł:
energii cieplnej: pompy
ciepła, kolektory solarne oraz
źródła ciepła opalane biomasą (o mocy do 300 kWt),
energii elektrycznej i układów kogeneracji: instalacje fotowoltaiczne, małe elektrownie
wiatrowe oraz mikrogeneracja
(o mocy do 40 kWe/ kWp).

Promocja OZE

Zagadnienia
efektywnego
wykorzystania zasobów OZE
w mikroinstalacjach będą
poruszane, m.in. na konferencjach
zorganizowanych
w ramach projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł
energii oraz nowoczesnych
systemów
dywersyfikujących źródła i sposoby ich
wykorzystania jako element
ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”.
Pierwsza konferencja pn.

„Diagnoza stanu - Dyskusja
Problemowa na temat możliwości rozwoju instalacji OZE
w województwie kujawsko-pomorskim” odbyła się już 4
marca 2015 roku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu. Druga konferencja pn. „Instalacje OZE, gaz
łupkowy, stopień wodny oraz
LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie
kujawsko-pomorskim” odbędzie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
w Bydgoszczy 25 czerwca
2015 r. Trzecia konferencja
pn. „Dyskusja problemowa
- wykorzystanie instalacji
OZE w kujawsko-pomorskim
- podsumowanie działań” odbędzie się 15 września 2015
roku. W ramach projektu zostanie zorganizowany również Festiwal Odnawialnych
Źródeł Energii w dniach 15-16
maja 2015 r. w Szkole Leśnej
na Barbarce. Pierwszy dzień
przeznaczony jest dla grup
zorganizowanych - uczniów
placówek oświatowych (szkół
podstawowych i ponadpodstawowych) działających na

terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na drugi
dzień zapraszamy osoby indywidualne, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwalu odbędą
się prezentacje firm i pokaz
urządzeń branży OZE, panele
eksperckie oraz znajdą się stanowiska z grami i zadaniami
dla dzieci i młodzieży.

Edukacja w dziedzinie OZE

Obecnie w ramach powyższego projektu Stowarzyszenie „TILIA” prowadzi szereg
działań mających na celu
promowanie i edukowanie

w dziedzinie odnawialnych
źródeł energii. Na terenie
„Osady Leśnej Barbarka”
odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
W ofercie są warsztaty jednodniowe (3 godz.) i warsztaty
trzydniowe z dwoma noclegami. Do 15 maja 2015 r.
można nakręcić film pokazujący i promujący OZE. Najlepszy filmy zostanie wybrany
przez internautów w głosowaniu internetowym.
Szczegółów można dowiedzieć się na stronie www.
naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl.CP
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To producent energii elektrycznej zużywający ją na potrzeby własne lub w celu sprzedaży

Oszczędzaj i bądź na bieżąco - z nami!
Jeszcze więcej zyskujesz,
podpisując z nami umowę
długoterminową, czyli od
roku wzwyż. Przy umowie
rocznej otrzymasz dodatkowo jeden miesiąc za grosz
i tak samo za każdy kolejny,
czyli przy dwuletniej umowie
- dwa miesiące za 2 grosze,
a przy trzyletniej aż trzy miesiące za symboliczne 3 grosze.
Fakturę za tę usługę można otrzymywać co miesiąc,

co kwartał lub raz w roku
- zależnie od potrzeb - to
Czytelnicy wybierają opcję
płatności. Ponadto, każdy
prenumerator posiada gwarancję niezmienności ceny
przez okres trwania umowy.
Jeśli już jesteś naszym
prenumeratorem, możesz
dodatkowo skorzystać! Poleć nam osobę, która mogłaby, tak samo jak Ty, zaoszczędzić czas i pieniądze

przy zakupie gazety, a my
Ciebie za to wynagrodzimy
- dostaniesz od „Nowości”
w prezencie kartę prepaid
na dowolne zakupy!
Nie czekaj! Wydanie codzienne naszej gazety od
wielu lat regularnie pojawia
się w skrzynkach pocztowych naszych stałych Czytelników. Docieramy wszędzie - do bloków, kamienic,
domków jednorodzinnych

- na terenie Torunia i okolic. Jesteśmy zawsze przed
godziną 9, a często już w godzinach wczesnoporannych
- w Grębocinie, Lubiczu
Dolnym, Lubiczu Górnym,
Krobi, Złotoryi, Małej Nieszawce oraz Wielkiej Nieszawce.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły oferty w Biurze Obsługi
Prenumeratora: Anna Niemcewicz, tel. 56 6118161.CP

Już 28 kwietnia nowe wydanie miesięcznika

MIASTAKOBIET
nasze miejsca spotkań

NOWOŚCI

Drogi Czytelniku! Chciałbyś
mieć stały dostęp do codziennego wydania „Nowości”, nie
wychodząc z domu? Nic prostszego - zostań naszym prenumeratorem! Oprócz tego,

że nie będziesz musiał już się
martwić jak zdobyć kolejne
wydanie, to zaoszczędzisz pieniądze! W naszej prenumeracie koszt jednego egzemplarza
to około 1,70 zł, podczas gdy
gazeta kupowana na co dzień
w kiosku kosztuje 2,40 zł,
a wydanie magazynowe 2,90
zł. Tym sposobem, korzystając
z naszej prenumeraty, w skali
roku oszczędzasz 250 zł, a na
przełomie 3 lat aż 750 zł.

W numerze m.in.:



Jestem potrzebna - mówi Janina Ochojska



Wyniki bez paniki - jak czytać badania laboratoryjne?

dostępne także na www.

.pl
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Z przyjemnością czytasz
„Nowości”? Nie czekaj aż
będziesz w okolicach kiosku,
by zajrzeć do swojej ulubionej gazety codziennej - my
przywieziemy ją do Ciebie!
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Zamów prenumeratę „Nowości”, a za każdy rok dostaniesz miesiąc za symboliczny grosz!

